
UCHWAŁA NR LXI/554/2023 
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr LVI/526/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 roku 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Bógwidze, Korzkwy, Kuczków, 

Lenartowice, Ludwina, Pacanowice 

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), 
art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1443), w związku z § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 
21 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368) w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, uchwały Nr 
X/107/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia 
konsultacji społecznych, Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr LVI/526/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Bógwidze, Korzkwy, Kuczków, Lenartowice, 
Ludwina, Pacanowice, §1 otrzymuje brzmienie: 

"§ 1. Postanawia się o przeprowadzeniu na terenie sołectw Bógwidze, Korzkwy, Kuczków, Lenartowice, 
Ludwina, Pacanowice w dniach od 13 do 28 lutego 2023 roku konsultacji społecznych w sprawie zmiany 
rodzaju miejscowości". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Pleszewie 

 
 

Adela Grala - Kałużna 
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UZASADNIENIE 

do uchwały nr LXI/554/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2023 roku 

 

Na podstawie § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1368) w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, nie prowadzi się numeracji 
porządkowej dotyczącej części nieruchomości.  

Na podstawie § 14 w/w rozporządzenia, organ prowadzący ewidencję miejscowości, ulic i adresów 
zobowiązany jest do dostosowania ewidencji miejscowości, ulic i adresów prowadzonej na podstawie 
dotychczasowych przepisów, do przepisów niniejszego rozporządzenia.   

Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i 
obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443), urzędowa nazwa miejscowości jest ustalana, 
zmieniana lub znoszona przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej na wniosek rady 
gminy. W przypadku wniosku dotyczącego nazwy miejscowości zamieszkanej, rada gminy jest obowiązana 
uprzednio przeprowadzić w tej sprawie konsultacje z jej mieszkańcami.  

W celu sprawnego przeprowadzenia konsultacji społecznych postanowiono, aby przeprowadzić je na 
zebraniach z mieszkańcami wsi i osiedli, które odbędą się w lutym 2023 roku. 

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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