UCHWAŁA Nr V/40//2007
RADY GMINY LUBSZA
z dnia 22.03.2007r.


w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości w Gminie Lubsza.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 8 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. z 2003 r. nr 166 poz. 1612, zmiana: Dz.U. z 2005r. nr 17, poz. 141) uchwala, się co następuje:


§ 1

Postanawia się wystąpić, za pośrednictwem Wojewody Opolskiego, z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie o zniesienie urzędowych nazw miejscowości położonych na terenie Gminy Lubsza:

1. Michałowiczki - część wsi Lubsza
2. Piastowiczki - część wsi Lubsza
3. Wójcin - wieś

§ 2

Uzasadnienie wniosku o zniesienie urzędowych nazw miejscowości stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubsza

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia












Załącznik do Uchwały Nr V/40//2007
RADY GMINY LUBSZA
z dnia 22.03.2007r.




UZASADNIENIE

Wskazana w treści uchwały miejscowość Michałowiczki-część wsi Lubsza nie istnieje faktycznie od około 30 lat. Osoby mieszkające w dawnej miejscowości Michałowiczki od 1971 r. faktycznie zameldowane są w Lubszy, przy ulicy Brzeskiej. Zapisy na kartach osobowych mieszkańców gromadzone w Gminnym Zbiorze Meldunkowym nie zawierają żadnych informacji o rejestracji pobytu osób w Michałowiczkach, a jedynie Lubsza, ul. Brzeska.
Miejscowość Piastowiczki - część wsi Lubsza od wielu lat faktycznie nie istnieje. Osoby zamieszkujące dawne Piastowiczki faktycznie od wielu lat zameldowane są w Piastowicach.
W zbiorach ewidencji ludności nie znaleziono zapisu Piastowiczki.
W dniach od 5 lutego 2007r. do 9 lutego 2007r. przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami wsi Lubsza w sprawie zniesienia powyższych nazw miejscowości. Wyniki tych konsultacji są następujące: w sprawie zniesienia nazwy miejscowości Michałowiczki - część wsi Lubsza w konsultacjach udział wzięło 40 osób, w tym głosów "za" - 40; "przeciw" - 0; "wstrzymujących się" - 0; w sprawie zniesienia nazwy Piastowiczki - części wsi Lubsza w konsultacjach udział wzięło 30 osób, w tym  głosów "za" - 29; "przeciw" - 1, "wstrzymujących się" - 0. W związku z prawie jednogłośną opinią mieszkańców należy uporządkować istniejącą fikcję. 
Wskazana w treści uchwały wieś Wójcin nie istnieje faktycznie od około 30 lat. Brak jest na jej terenie zabudowań, pozostały jedynie ruiny dawnych siedlisk. W miejscowości tej nikt nie zamieszkuje, w ewidencji ludności nie ma osób zameldowanych w tej miejscowości. 
Zniesienie powyższych nazw miejscowości nie wiąże się z poniesieniem jakichkolwiek kosztów w administracji rządowej ani też w administracji samorządowej. Mieszkańcy tych miejscowości również nie poniosą żadnych kosztów, ponieważ w swoich dokumentach nie posiadają wzmianek o ww. nazwach miejscowości. 
Nazwy wymienionych miejscowości od wielu lat nie są używane przez okolicznych mieszkańców ani też przez instytucje czy urzędy. 
Zniesienie nazw miejscowości Michałowiczki, Piastowiczki i Wójcin nie spowodują zmian w geodezji, ponieważ w operacie ewidencji gruntów nie istnieją obręby ewidencyjne o takich nazwach. Miejscowości te są częścią obrębu Lubsza (Michałowiczki i Piastowiczki) oraz obrębu Piastowice (Wójcin).
Ze względu na konieczność usunięcia rozbieżności pomiędzy zapisem w wykazie miejscowości Głównego Urzędu Statystycznego i Wykazem urzędowych nazw miejscowości w Polsce a stanem rzeczywistym należy podjąć działania wskazane w sentencji niniejszej uchwały. 

