UCHWAŁA Nr VI/51/07
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 26 kwietnia 2007 roku
w sprawie złożenia wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za
pośrednictwem Wojewody Pomorskiego o zniesienie urzędowej
nazwy osady Żelisław
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. :Dz.U. Nr
23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r
Dz.U. Nr 80, poz.717, nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz.1055, Nr116, poz.1203,
Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457 i z 2006 r. Nr 17, poz.128)
oraz art. 8 ust. 1 i 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.)

Rada Gminy Pszczółki
§1
1. Wnioskuje do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody
Pomorskiego o zniesienie urzędowej nazwy osady Żelisław, figurującej w „Wykazie
urzędowych nazw miejscowości w Polsce” z 1980 r. ze zm., gdyż w Gminie Pszczółki osada
o takiej nazwie nie występuje.
2. Uzasadnienie Wniosku Rady Gminy Pszczółki określa Załącznik do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Pszczółki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr VI/51/07
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Uzasadnienie
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych
nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. z 2003r Nr 166 poz. 1612)
przeprowadzono analizę urzędowego nazewnictwa oraz określeń rodzaju miejscowości położonych na terenie Gminy Pszczółki. Stwierdzono, że występują
rozbieżności w wykazie urzędowych nazw miejscowości, ewidencji ludności i
ewidencji gruntów. W „Wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce” z 1980 r.
ze zm. figuruje nazwa osada Żelisław w Gminie Pszczółki. Zgodnie z wykazem
terytorialnym, ewidencją ludności i ewidencją gruntów taka nazwa w terenie Gminy
Pszczółki nie występuje.
W związku z powyższym Rada Gminy Pszczółki wnioskuje o zniesienie nazwy
osady Żelisław.

