Uchwała Nr XXVII/152/09                                                                                                                                          Rady Gminy w Gniewoszowie                                                                                                                                   z dnia 04 marca 2009r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę urzędowych nazw i rodzajów miejscowości  w Gminie Gniewoszów

	Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust.1 i 4 ustawy z dnia   29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. Nr 166, poz. 1612 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji  społecznych z mieszkańcami miejscowości  Sarnów, Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1
1. Postanawia się wystąpić z wnioskiem  do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem  Wojewody Mazowieckiego o wykreślenie  z Wykazu urzędowych nazw miejscowości w Polsce urzędowej nazwy miejscowości „Sarnów” rodzaj „osada”.

2. Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2
	Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniewoszów.

§ 3
	Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.




Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Halina Banaś
















Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/152/09                                                                                                    Rady Gminy w Gniewoszowie                                                                                                                               z dnia 04 marca 2009r.


Gniewoszów, dnia 04 marca 2009r.
Or. 040/1/09



Minister Spraw Wewnętrznych                                    i Administracji                                                              za pośrednictwem  Wojewody Mazowieckiego




Wniosek

	Rada Gminy Gniewoszów, na podstawie art.8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. Nr 166, poz. 1612 z późn. zm.) zwraca się o wykreślenie  z Wykazu urzędowych nazw miejscowości w Polsce urzędowej nazwy miejscowości „Sarów” rodzaj „osada”.

Uzasadnienie

	W Wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce  wprowadzonym w życie Zarządzeniem Nr 15 Ministra Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 sierpnia 1980r. w sprawie ustalenia  wykazu miejscowości  w Polsce Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. MAGTOŚ Nr 4, poz. 9) figuruje  miejscowość Sarnów rodzaj „wieś” i Sarnów rodzaj „osada”. Na terenie gminy  istnieje wyłącznie wieś o nazwie Sarnów, która istniała przed  1939r.          i nadal istnieje. Natomiast  brak jest jakichkolwiek danych  dotyczących  istnienia „osady” o nazwie Sarnów w przeszłości jak i obecnie. Nazwa Sarnów rodzaj „osada” nie występuje  w rejestrze GUS wykaz TERYT , nie występuje w dokumentach Urzędu Gminy, na mapach topograficznych oraz            w ewidencji  gruntów prowadzonej przez  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kozienicach. Nazwa Sarnów rodzaj „osada” również nie funkcjonuje  w mowie potocznej wśród mieszkańców  wsi Sarnów oraz mieszkańców  gminy Gniewoszów.
	W wyniku przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami  wsi Sarnów  w sprawie wykreślenia z Wykazu urzędowych nazw miejscowości w Polsce „osady” o nazwie Sarnów za wykreśleniem  osady Sarnów  wypowiedziało  się  297 osób, przy ogólnej  liczbie  mieszkańców - 422, osób uprawnionych  do udziału  w konsultacjach  - 359 i biorących udział  w konsultacjach - 297.
	W związku z tym, że  nazwa miejscowości Sarnów rodzaj „osada”  nigdy nie występowała w obiegu publicznym jej wykreślenie z  Wykazu urzędowych nazw miejscowości w Polsce nie będzie  niosło  dla gminy  i  mieszkańców wsi Sarnów  żadnych  skutków finansowych ani też niedogodności  dla obywateli.
	Starosta Powiatu Kozienickiego jako organ właściwy w sprawach geodezji  i gospodarki gruntami, wyraził pozytywną opinię w sprawie  wykreślenia  urzędowej  nazwy miejscowości Sarnów rodzaj „osada” z  Wykazu urzędowych nazw miejscowości w Polsce.


Załączniki:
1/ Uchwała Nr XXVII/  /09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 04 marca 2009r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę urzędowych nazw i rodzajów miejscowości  w Gminie Gniewoszów
2/  Zbiorcze zestawienie wyników konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami wsi Sarnów”
3/ Pozytywna opinia  Starosty Powiatu Kozienickiego w sprawie  wykreślenia  urzędowej  nazwy miejscowości „Sarnów” rodzaj „osada” z  „Wykazu urzędowych nazw miejscowości w Polsce” 
4/ Mapa topograficzna z zaznaczonymi granicami miejscowości  będącej przedmiotem wniosku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Halina Banaś

