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UCHWAŁA NR XVII/139/2012
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 31 stycznia 2012 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości "Tuczępy, wieś" na nazwę 
"LipnoTuczępy, wieś". 

Na  podstawie  art.  8 ust.  2 ustawy  z dnia  29  sierpnia  2003  r.  o urzędowych  nazwach miejscowości  i obiektów 
fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612, Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Występuje się do ministra właściwego do spraw administracji publicznej z wnioskiem o zmianę urzędowej 
nazwy miejscowości "Tuczępy, wieś" na nazwę "LipnoTuczępy, wieś". 

§ 2. Informacje potwierdzające zasadność wniosku zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku 

Adam Kołwzan



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/139/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.

Uzasadnienie wniosku Rady Miejskiej w Drezdenku o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Tuczępy,
wieś na nazwę Lipno-Tuczępy, wieś.
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Załącznik 


do uchwały Nr XVII/139/2012

Rady Miejskiej w Drezdenku 


z dnia 31 stycznia 2012 roku 

Uzasadnienie wniosku Rady Miejskiej w Drezdenku o  zmianę urzędowej nazwy miejscowości „Tuczępy, wieś” na nazwę „Lipno-Tuczępy, wieś”.


Mając na uwadze zgłaszane od dłuższego czasu opinie mieszkańców miejscowości  Tuczępy     dotyczące zmiany urzędowej nazwy tej miejscowości na nazwę „Lipno-Tuczępy” przeprowadziliśmy w czerwcu 2011 roku konsultacje z mieszkańcami miejscowości Lipno i Tuczępy, zwołując na wniosek Burmistrza Drezdenka zebranie wiejskie. W wyniku przeprowadzonych konsultacji w dniu 13 czerwca 2011 r. obecni na zebraniu (uprawnieni do głosowania) jednogłośnie poparli propozycję zmiany nazwy tej miejscowości. W zebraniu wzięło udział 36 osób.

Jak wynika z posiadanych przez Urząd Miejski w Drezdenku dokumentów (teczek gospodarstw) używana nazwa miejscowości „Lipno-Tuczępy” była stosowana co najmniej od roku 1955. Potwierdzają to zapisy w orzeczeniach o wykonaniu aktu nadania gospodarstwa, zawiadomieniach z ksiąg wieczystych, korespondencjach prowadzonych z mieszkańcami tej miejscowości. 


Osoby zamieszkujące tą miejscowość meldowane są  pod adresem Lipno-Tuczępy, a co za tym idzie adres ten wpisany jest również w dowodach osobistych i innych dokumentach.

Wniosek wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy na co dzień używają nazwy miejscowości „Lipno-Tuczępy”. Mieszkańcy używają także tej nazwy miejscowości                 w korespondencji urzędowej przy załatwianiu swoich spraw w różnych instytucjach. Jest to bardzo często źródłem ich kłopotów i muszą składać dodatkowe wyjaśnienia.  

Dokonanie proponowanej zmiany nazwy miejscowości z Tuczępy na Lipno-Tuczępy pozwoli na uniknięcie kosztów związanych z wymianą posiadanych przez mieszkańców dokumentów.


Mając powyższe na uwadze Rada Miejska wnioskuje o zmianę urzędowej nazwy miejscowości „Tuczępy, wieś” na nazwę „Lipno-Tuczępy, wieś”.





