
UCHWAŁA NR XIX/144/2012
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 22 marca 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczących zmiany urzędowej 
nazwy miejscowości. 

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 
2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U z 2003r. Nr 
166 poz. 1612 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami wsi Tuczępy 
w sprawie zmiany urzędowej nazwy miejscowości z „Tuczępy, wieś” na „Lipno-Tuczępy, 
wieś”. 

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 11 kwietnia do 30 kwietnia 
2012 r. przez osoby upoważnione przez Burmistrza Drezdenka. 

2. Wybór właściwej nazwy miejscowości zainteresowany mieszkaniec dokona poprzez 
postawienie znaku „x” w odpowiedniej kolumnie tabeli zatytułowanej: „Spis mieszkańców 
uprawnionych do udziału w konsultacji”. 

3. Wzór „Spisu mieszkańców uprawnionych do udziału w konsultacji” stanowi załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 3. Czynny udział w konsultacji przysługuje wyłącznie mieszkańcom mającym stałe 
zameldowanie w miejscowości, której zmiana dotyczy i którzy w dniach przeprowadzania 
konsultacji mają ukończone 18 lat. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie
Z uwagi na konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych zgodnie z art. 5a ust. 
2 ustawy o samorządze gminnym w sprawie zmiany urzędowej nazwy miejscowości Rada 
Miejska w Drezdenku korzystając z delegacji ustawowej określiła zasady i tryb ich 
przeprowadzenia. Przeprowadzenie konsultacji pozwoli na złożenie wniosku do Ministra 
Administracji i Cyfryzacji w sprawie zmiany urzędowej nazwy miejscowości Tuczępy na 
Lipno-Tuczępy. 
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Załącznik  
do Uchwały Nr XIX/144/2012 
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 22 marca 2012 roku 

 
 

Spis mieszkańców uprawnionych do udziału w konsultacji 
 
 

L.p. Nazwisko i imię Adres Jestem za 
pozostawieniem  

urzędowej 
nazwy 

miejscowości 
Tuczępy 

Jestem za 
zmianą 

urzędowej 
nazwy 

miejscowości na 
Lipno-Tuczępy 

Podpis 
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