
UCHWAŁA NR VIII/83/2015
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia nazw urzędowych części 
miejscowości

Na podstawie art.8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 
fizjograficznych (tj. Dz. U. z 2003 r. nr 166 poz. 1612 ze zm.) w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z § 63 ust. 3 pkt e Uchwały 
nr XXXVIII/344/10 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy 
Łodygowice ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 155 poz. 2550 z dnia 17 sierpnia 
2010 r.

Rada Gminy Łodygowice uchwala co następuje:

§ 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne w przedmiocie zniesienia urzędowych nazw części miejscowości:

1. Bierna Mała- część wsi Bierna

2. Dąbki – cześć wsi Łodygowice

3. Duraje – cześć wsi Łodygowice

§ 2. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców miejscowości wymienionych w § 1, dotyczącej 
zniesienia urzędowych nazw części tych miejscowości i uporządkowanie nazewnictwa miejscowości w wykazie 
urzędowych nazw miejscowości i ich części.

§ 3. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone zgodnie z § 63 ust. 3 pkt e Uchwały nr XXXVIII/344/10 
Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Łodygowice

§ 4. Ogłoszenie o terminie i zasadach konsultacji społecznych zostanie podane do publicznej wiadomości 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łodygowice oraz poprzez umieszczenie na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Łodygowice.

§ 5. Po zakończeniu konsultacji społecznych Rada Gminy Łodygowice podejmie decyzje w sprawie 
przedłożenia Ministrowi Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego formalnego wniosku 
o zniesienie nazw części miejscowości wymienionych w § 1 niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice

§ 7. Traci moc Uchwała Rady Gminy Łodygowice nr VII/59/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie 
wystąpienia z wnioskiem do ministra właściwego do spraw administracji publicznej o zniesienie urzędowej nazwy 
„Duraje”- jako części wsi Łodygowice.

§ 8. Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice

Czesław Wandzel
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