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Rady Gminy Sieradz
z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie: wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem

o zniesienie nazw miejscowości stanowiących część wsi Dzierlin oraz wsi
Kowale
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 oraz 1579) oraz art. 8 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 29 sierpnia 2003r o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r Nr 166, poz.1612 z 2005r Nr 17 poz. 141) uchwala, się co
następuje:

§1. Postanawia się wystąpić z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, o zniesienie urzędowych nazw miejscowości:
1) Wincentów – część wsi Dzierlin
2) Zgoda – część wsi Kowale
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie
Główny Urząd Geodezji i Kartografii celu uzupełnienia i uporządkowania
państwowego rejestru nazw geograficznych - referencyjnej bazy danych
przestrzennych, przekazał wykaz miejscowości do wyjaśnienia i weryfikacji przez
gminy. Weryfikując wykaz stwierdzono, iż tym wykazie znalazły się 2 niezamieszkałe
miejscowości z ternu gminy Sieradz: Wincentów – część wsi Dzierlin oraz Zgoda – część
wsi Kowale.

W przypadku, kiedy wskazana miejscowość straciła swoje dotychczasowe
funkcje np. jest niezamieszkana, zabudowania zostały zburzone, a obszar po dawnej
miejscowości posiada inne przeznaczenie stanowi to podstawę do przedłożenie przez
radę Gminy ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej za
pośrednictwem wojewody zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r
o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych wniosek o zniesienie
nazw tej miejscowości.
Proponowane do zniesienia miejscowości występują „ Wykazie urzędowym
nazw miejscowości i ich części w Polsce”, który został ogłoszony Rozporządzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012r (Dz.U. z 2013 poz.200), nie
występują jednak w obiegu urzędowym jak i lokalnym.
Po przeprowadzeniu wizji w terenie stwierdzono brak jakichkolwiek zabudowań.
Teren obejmujący te miejscowości użytkowany jest rolniczo.

