UCHWAŁA NR XXVI/188/2017
RADY GMINY OBROWO
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmianę urzędowej nazwy miejscowości z Łęk-Osiek na Łęg-Osiek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r.
poz. 446, 1579, 1948) w zw. z art. 8 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych
nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 166 poz. 1612, z 2005r.
Nr 17 poz. 141), Rada Gminy Obrowo, uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości z Łęk-Osiek na ŁęgOsiek.
2. Wystąpienie z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, poprzedzone zostało konsultacjami społecznymi
z mieszkańcami miejscowości Łęk-Osiek.
3. Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Obrowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr XXVI/188/2017
Rady Gminy Obrowo
z dnia 29 marca 2017 r.
Wniosek o dokonanie zmiany urzędowej nazwy miejscowości z obecnej Łęk-Osiek na nazwę Łęg-Osiek
Obrowo, dnia ... marca 2017r.
Pan Mariusz Błaszczak
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa
za pośrednictwem
Pana Mikołaja Bogdanowicza
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz
Rada Gminy Obrowo na podstawie art. 8 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach
miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003r. Nr 166 poz. 1612 ze zm.), zwraca się o dokonanie
zmiany urzędowej nazwy miejscowości położonej w gminie Obrowo, powiecie toruńskim, województwie
kujawsko-pomorskim, z obecnej Łęk-Osiek na nazwę Łęg-Osiek.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów
fizjograficznych (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 166 poz. 1612 ze zm.) urzędowa nazwa miejscowości jest zmieniana na
wniosek rady gminy, na której obszarze jest położona miejscowość. Z kolei na podstawie art. 8 ust. 2 cytowanej
ustawy Rada Gminy przedstawia ww. wniosek ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej za
pośrednictwem wojewody, co uzasadnia wystąpienie z niniejszym wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. 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 2016r. poz. 446 ze zm.).
W „Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części 2015”, stanowiącym załącznik do obwieszczenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 04 sierpnia 2015 r. w sprawie urzędowych nazw miejscowości i ich
części (Dz. U. z 2015r. poz. 1636), widnieje wieś Łęk-Osiek położona w gminie Obrowo, powiecie toruńskim,
województwie kujawsko-pomorskim, identyfikator miejscowości 0847506. Wieś pod tą nazwą występowała
także w wykazie z 2012 r. Wieś Łęk-Osiek występuje także w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podziału
Terytorialnego Kraju TERYT.
Niezależnie od powyższego z uwagi na uwarunkowania kulturowe i zwyczajowe mieszkańcy wsi od kiedy
pamiętają używali nazwy swojej miejscowości w brzmieniu Łęg-Osiek, co powoduje rozbieżność z ww.
urzędowymi wykazami miejscowości. Nazwa Łęg-Osiek funkcjonuje w powszechnym użyciu do dzisiaj.
Przyczyną podjęcia procedury zmiany nazwy miejscowości Łęk-Osiek na Łęg-Osiek jest potrzeba
uporządkowania istniejącego nazewnictwa na terenie gminy Obrowo polegającego na doprowadzeniu do
zgodności nazwy powszechnie używanej przez jej mieszkańców, zapisanej w niektórych dokumentach z nazwą
zawartą w wykazie urzędowych nazw miejscowości.
O faktycznym stosowaniu nazwy Łęg-Osiek świadczą załączone do wniosku dokumenty dot. stanu
cywilnego, wydane przez Urząd Stanu Cywilnego w Obrowie i Czernikowie, tj. akt urodzenia z 1955r., dwa
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akty urodzenia z 1956r., akt urodzenia z 1957r., akt urodzenia z 1960r., odpis skrócony aktu urodzenia z 1969r.,
trzy Karty Osobowe Mieszkańców założone odpowiednio w 1976r., 1986r. oraz 1987r.
Mieszkańcy wsi na co dzień oraz w korespondencji z różnego rodzaju instytucjami posługiwali i posługują
się nazwą Łęg-Osiek.
Pierwsze inicjatywy zmiany urzędowej nazwy miejscowości pojawiły się w 2005r., kiedy to ma zebraniu
wiejskim sołectwa Stajenczynki podjęto uchwałę w tym przedmiocie (kopia w załączeniu). Ostatecznie jednak
nie przeprowadzono wymaganego postępowania do końca.
Ze względu na powtarzające się sygnały od mieszkańców dot. problemów w kontaktach z różnego rodzaju
instytucjami, dążąc do uporządkowania kwestii nazewnictwa ww. miejscowości, Rada Gminy Obrowo podjęła
w dniu 27 października 2016r. uchwałę nr XX/139/2016 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
społecznych z mieszkańcami wsi Łęk-Osiek w sprawie zmiany urzędowej nazwy tej miejscowości na ŁęgOsiek (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 3828).
W dniach 1-14 grudnia 2016r. odbyły sie konsultacje społeczne z mieszkańcami ww. wsi. Ogłoszenie
o terminie i trybie przeprowadzenia konsultacji społecznych zostało podane do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości Łęk-Osiek i w Urzędzie Gminy Obrowo oraz zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Obrowo.
W dniach 1-14 grudnia 2016 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Obrowo nikt z mieszkańców nie złożył
osobiście podpisu na liście konsultacyjnej w siedzibie Urzędu przy ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo.
W dniu 08 grudnia 2016 r. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Stajenczynki odbyło się spotkanie
mieszkańców wsi Łęk-Osiek. Z ogólnej liczby 77 mieszkańców wsi Łęk-Osiek obecnych było 12 osób (kopia
protokołu ze spotkania wraz z listą obecności w załączeniu). Obecni mieszkańcy jednogłośnie (12 głosów „za”)
opowiedzieli się za zmianą nazwy miejscowości z Łęk-Osiek na Łęg-Osiek (kopia listy konsultacyjnej
w załączeniu-lista nr 1). Podpisy pod listą konsultacyjną zbierał upoważniony pracownik Urzędu Gminy
Obrowo.
W dniu 13 grudnia 2016 r. do Urzędu Gminy Obrowo wpłynęła lista konsultacyjna podpisana przez
30 osób (kopia w załączeniu-lista nr 2). Spośród osób podpisanych na liście, na podstawie danych z ewidencji
ludności jako mieszkańców zidentyfikowano na podstawie podpisów 17 osób (pozycje 1-3, 8, 17, 18-26, 27-28,
30 na liście nr 2). Pozostałe podpisy na liście są nieczytelne albo zawierają tylko nazwisko bądź też nazwiska
i imiona osób, które nie figurują w ewidencji jako mieszkańcy Łęgu-Osieka. Część osób podpisała się obok
tabelki (siedemnaście pierwszych nazwisk), a zatem trudno jednoznacznie przesądzić czy są one za zmianą
nazwy miejscowości. Jednoznacznie można stwierdzić, iż za zmianą nazwy opowiedziało się spośród
podpisanych- 12 osób (pozycje 18-26, 27-28, 30 na liście nr 2). Nikt nie opowiedział się przeciw zmianie
urzędowej nazwy miejscowości i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Wyniki konsultacji społecznych zostały podane do publicznej wiadomości.
Pismem z dnia 07 marca 2017r. zwrócono się o wyrażenie opinii w kwestii zmiany urzędowej nazwy
miejscowości do Starosty Toruńskiego, który pismem z dnia 20 marca 2017r. znak GGN.6621.32.2017.KG
zaopiniował pozytywnie wnioskowaną zmianę nazwy z obecnej Łęk-Osiek na nazwę Łęg-Osiek.
Proponowana zmiana nazwy miejscowości Łęk-Osiek na Łęg-Osiek pociągnie za sobą koszty przede
wszystkim w zakresie zmian danych adresowych osób fizycznych oraz instytucji działających na tym terenie.
Wobec powyższego przyjęto następujące założenia rozkładu kosztów, które będą konsekwencją proponowanej
zmiany:
- wymiana dowodów osobistych nie będzie konieczna z uwagi na fakt, iż w tzw. „nowych dowodach osobistych”
nie figurują dane meldunkowe;
- wymiana pozostałych dokumentów, np. prawo jazdy, dowody rejestracyjne posiadanych pojazdów- koszty te
zostaną pokryte przez mieszkańców;
- wymiana tablic i znaków informacyjnych na drogach gminnych- koszt około 5 000 zł zostanie pokryty z budżetu
gminy Obrowo.
Wypełniając dyspozycję art. 8 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych
nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, Rada Gminy Obrowo podjęła w dniu 29 marca 2017r.
uchwałę nr …/.../2017 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
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za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmianę urzędowej nazwy miejscowości z Łęk-Osiek
na Łęg-Osiek.
Do niniejszego wniosku dołączono wymagane załączniki, zgodnie z art. 8 ust. 4 cytowanej ustawy.
Zważywszy na powyższe, wnoszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku i zmianę urzędowej nazwy
miejscowości z obecnej Łęk-Osiek na Łęg-Osiek.
Załączniki:
1. uchwała nr XX/139/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Łęk-Osiek w sprawie zmiany urzędowej nazwy tej
miejscowości na Łęg-Osiek (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 3828);
2. omówienie wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Łęk-Osiek w sprawie zmiany urzędowej
nazwy tej miejscowości na Łęg-Osiek;
3. kopia listy konsultacyjnej nr 1;
4. kopia listy konsultacyjnej nr 2;
5. kopie dokumentów, w których pojawia się nazwa Łęg-Osiek (akt urodzenia z 1955r., dwa akty urodzenia
z 1956r., akt urodzenia z 1957r., akt urodzenia z 1960r., odpis skrócony aktu urodzenia z 1969r., trzy Karty
Osobowe Mieszkańców założone odpowiednio w 1976r., 1986r. oraz 1987r.);
6. kopia protokołu zebrania wiejskiego w sołectwie Stajenczynki z dnia 11 marca 2005r. wraz z uchwałą nr
1/2005 oraz listą obecności;
7. pozytywna opinia Starosty Toruńskiego w sprawie zmiany nazwy miejscowości Łęk-Osiek na Łęg-Osiek
(pismo z dnia 20 marca 2017r. znak GGN.6621.32.2017.KG);
8. mapa topograficzna z zaznaczonymi granicami miejscowości Łęg-Osiek w skali 1:25 000;
9. uchwała nr …/.../2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 marca 2017r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmianę
urzędowej nazwy miejscowości z Łęk-Osiek na Łęg-Osiek.
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Uzasadnienie
Przeprowadzenie procedury zmiany urzędowej nazwy miejscowości z Łęk-Osiek na Łęg-Osiek jest
uzasadnione zwyczajowo i kulturowo, a ponadto doprowadzi do uporządkowania nazewnictwa miejscowości na
terenie gminy Obrowo.
W „Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części 2015” (obwieszczenie Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 04 sierpnia 2015 r. w sprawie urzędowych nazw miejscowości i ich części opublikowane
dnia 19 października 2015 r. w Dzienniku Ustaw-poz. 1636) występuje wieś Łęk-Osiek położona w gminie
Obrowo, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie, identyfikator miejscowości 0847506. Wieś pod tą nazwą
występowała także w wykazie z 2012 r. Wieś Łęk-Osiek występuje także w Krajowym Rejestrze Urzędowym
Podziału Terytorialnego Kraju TERYT.
Niezależnie od powyższego z uwagi na uwarunkowania kulturowe i społeczne mieszkańcy wsi od kiedy
pamietają nazywali ją Łęg-Osiek, która to nazwa funkcjonuje powszechnie również obecnie, w tym także
w dokumentach składanych przez mieszkańców do różnego rodzaju instytucji. Ze względu na powyższe
zaistniała konieczność uporządkowania kwestii nazewnictwa ww. miejscowości, gdyż obecny stan wywołuje
szereg problemów mieszkańców w kontaktach z różnego rodzaju podmiotami.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów
fizjograficznych (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 166 poz. 1612, z 2005r. Nr 17 poz. 141) urzędowa nazwa miejscowości
jest ustalana, zmieniana lub znoszona na wniosek rady gminy, na której obszarze jest położona miejscowość.
Z kolei na podstawie art. 8 ust. 2 cytowanej ustawy Rada Gminy przedstawia ww. 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 2016r. poz. 446 ze zm.).
Na podstawie uchwały nr XX/139/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 października 2016 r. w sprawie
zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Łęk-Osiek w sprawie zmiany
urzędowej nazwy tej miejscowości na Łęg-Osiek (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 3828), w dniach 1-14
grudnia 2016r. odbyły sie konsultacje społeczne z mieszkańcami ww. wsi. Ogłoszenie o terminie i trybie
przeprowadzenia konsultacji społecznych zostało wcześniej podane do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości Łęk-Osiek i w Urzędzie Gminy Obrowo oraz zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Obrowo.
W dniach 1-14 grudnia 2016 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Obrowo nikt z mieszkańców nie złożył
osobiście podpisu na liście konsultacyjnej w siedzibie Urzędu przy ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo.
W dniu 08 grudnia 2016 r. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Stajenczynki odbyło się spotkanie
mieszkańców wsi Łęk-Osiek. Z ogólnej liczby 77 mieszkańców wsi Łęk-Osiek obecnych było 12 osób. Obecni
mieszkańcy jednogłośnie (12 głosów „za”) opowiedzieli się za zmianą nazwy miejscowości z Łęk-Osiek na
Łęg-Osiek. Podpisy pod listą konsultacyjną zbierał upoważniony pracownik Urzędu Gminy Obrowo-Iwona
Malcan-Maj.
W dniu 13 grudnia 2016 r. do Urzędu Gminy Obrowo wpłynęła lista konsultacyjna podpisana przez
30 osób. Spośród osób podpisanych na liście na podstawie danych z ewidencji ludności jako mieszkańców
zidentyfikowano na podstawie podpisów 17 osób (pozycje 1-3, 8, 17, 18-26, 27-28, 30 na liście nr 2). Pozostałe
podpisy na liście są nieczytelne albo zawierają tylko nazwisko bądź też nazwiska i imiona osób, które
nie figurują w ewidencji jako mieszkańcy Łęgu-Osieka. Część osób podpisała się obok tabelki (siedemnaście
pierwszych nazwisk), a zatem trudno jednoznacznie przesądzić czy są one za zmianą nazwy miejscowości.
Jednoznacznie można stwierdzić, iż za zmianą nazwy opowiedziało się spośród podpisanych- 12 osób (pozycje
18-26, 27-28, 30 na liście nr 2). Nikt nie opowiedział się przeciw zmianie urzędowej nazwy miejscowości i nikt
nie wstrzymał się od głosu.
Zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości
i obiektów fizjograficznych wniosek, o którym mowa wyżej, zawiera opinię starosty powiatu, na którego
terenie jest położona miejscowość jako właściwego w sprawach geodezji i gospodarki gruntami. Starosta
Toruński w piśmie z dnia 20 marca 2017r., znak GGN.6621.32.2017.KG, ocenił proponowaną zmianę w sposób
pozytywny.
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Sytuacja, która ma miejsce obecnie, związana z funkcjonowaniem de facto dwóch nazw miejscowości
stwarza szereg problemów mieszkańcom w różnego rodzaju organach i instytucjach. Mając powyższe na
uwadze, w pełni uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały jako zmierzającej do uporządkowania
istniejącego nazewnictwa poprzez wprowadzenie jednej nazwy miejscowości-Łęg-Osiek, która jest nazwą
powszechnie używaną przez mieszkańców.
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