
UCHWAŁA NR XXXVI/299/2022 
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju urzędowej 
nazwy miejscowości na terenie gminy Pyzdry 

Na podstawie art.  18 ust. 2  pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559 t.j. ze zm.), oraz art. 8 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach 
miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1443 t.j.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Postanawia się wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę 
rodzaju urzędowej nazwy miejscowości:   Żdżary, przysiółek wsi Zapowiednia  na Żdżary, przysiółek. 

§ 2. Wystąpienie z wnioskiem o którym mowa w §1 poprzedzone zostało przeprowadzonymi w tej sprawie 
konsultacjami z mieszkańcami miejscowości, której dotyczą przewidywane zmiany, w trybie o którym mowa 
w art. 5 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 t.j. ze zm.). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Justyna Sosnowska 
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UZASADNIENIE 

Do Burmistrza Pyzdr wpłynęło pismo Głównego Geodety Kraju dotyczące prowadzenia 
numeracji do części miejscowości. Przystąpiono do prac przygotowawczych, których ostatnim 
etapem dla gminy jest wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę 
rodzaju miejscowości Żdżary. Prace przygotowawcze  wymagały przeprowadzenia konsultacji 
 z mieszkańcami miejscowości Żdżary. Konsultacje przeprowadzono w okresie 19-23 grudnia 2022 
r. W wyznaczonym czasie konsultacji wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Pyzdrach 
 9 poprawnie wypełnionych formularzy konsultacyjnych. Wynika z nich, że 6 osób jest 
 za zmianą rodzaju urzędowej nazwy miejscowości, a 3 osoby są przeciwko zmianie rodzaju 
urzędowej nazwy miejscowości. Został zatem spełniony obowiązek przeprowadzenia konsultacji z 
mieszkańcami miejscowości objętej zmianą i można przystąpić do kolejnego etapu procedury 
zmiany rodzaju miejscowości. 
 
 
 
 Przewodnicząca Rady  

  

Justyna  Sosnowska  
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