
PROJEKT nr 5 

 

UCHWAŁA NR ……. 

RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU 

z dnia ……… 

  

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

za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, o zmianę urzędowej nazwy 

obiektu fizjograficznego Kanał Giżycki na Kanał Łuczański. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zmianami) oraz art. 8  ust. 1, ust. 2 i ust. 4 

pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektach 

fizjograficznych (Dz. U z 2003 r., Nr 166, poz. 1612 z późn. zmianami), Rada Miejska w 

Giżycku, uchwala co następuje: 

 

§ 1 

1. Rada Miejska w Giżycku występuje do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, z wnioskiem o zmianę 

urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego „Kanał Giżycki”, będącego kanałem łączącym 

Jezioro Niegocin  z Jeziorem Kisajno, na „Kanał Łuczański”. Treść wniosku stanowi 

załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Wystąpienie z wnioskiem, o którym mowa w § 1 zostało poprzedzone konsultacjami 

społecznymi z mieszkańcami Miasta Giżycko. 

  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

  

  



Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji o zmianę nazwy Kanału Giżyckiego na Kanał Łuczański 

 

 

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 

fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166 poz. 1612 ze zmianami), urzędowa nazwa miejscowości jest 

ustalana, zmieniana lub znoszona na wniosek rady gminy, na której obszarze jest położona 

miejscowość. Rada gminy przedstawia wniosek ministrowi właściwemu do spraw administracji 

publicznej za pośrednictwem właściwego wojewody, co uzasadnia wystąpienie z powyższym do 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego. 

W związku z pojawiającymi się sygnałami od mieszkańców Giżycka dotyczących chęci stosowania 

tradycyjnej nazwy KANAŁ ŁUCZAŃSKI dla oficjalnej nazwy KANAŁ GIŻYCKI, Rada Miejska w 

Giżycku przyjęła wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy 

obiektu fizjograficznego KANAŁ GIŻYCKI na KANAŁ ŁUCZAŃSKI. W oznaczonym czasie 

trwania konsultacji społecznych wpłynęło ogólnie 231 wypełnionych ankiet oraz 451 głosów w 

sondzie na oficjalnej stronie internetowej miasta Giżycka www.gizycko.pl. 68% uczestników ankiety 

opowiedziało się za nazwą KANAŁ ŁUCZAŃSKI. 

 

Zarządzeniem Nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1953 roku w sprawie przywrócenia i 

ustalenia urzędowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych, kanałowi przebiegającemu 

przez miasto Giżycko, łączącemu Jezioro Niegocin z Jeziorem Kisajno, nadano nazwę KANAŁ 

GIŻYCKI.  Nazwa ta dotyczy cieku wodnego stanowiącego część śródlądowej drogi wodnej Wielkich 

Jezior Mazurskich. Pomimo upływu półwiecza nazwa KANAŁ ŁUCZAŃSKI funkcjonuje w 

powszechnym użyciu do dnia dzisiejszego. 

Powodem podjęcia procedury zmiany nazwy KANAŁU GIŻYCKIEGO na KANAŁ ŁUCZAŃSKI 

jest chęć uporządkowania istniejącego nazewnictwa, doprowadzenie do zgodności nazwy 

powszechnie używanej przez jej mieszkańców i turystów z nazewnictwem stosowanym w 

dokumentach części instytucji, w kartografii, opisach krajoznawczych, materiałach promocyjnych i 

obiegu naukowym oraz likwidacja trializmu nazewniczego, którego przejawem jest równoległe 

funkcjonowanie nazw kanału w postaci: KANAŁ GIŻYCKI, KANAŁ GIŻYCKI (ŁUCZAŃSKI) oraz 

KANAŁ ŁUCZAŃSKI.  

Nazwa KANAŁ ŁUCZAŃSKI  nierozerwalnie związana jest z początkami osadnictwa polskiego w 

Giżycku. Już w kwietniu 1945 roku w obiegu urzędowym znalazła się nazwa ŁUCZANY, tak w 

odniesieniu do miasta, jak i powiatu, co znajduje odbicie w spuściźnie archiwalnej Okręgu 

Mazurskiego za lata 1945-1946. Jednak 7 maja 1946 roku Zarządzeniem Ministrów: Administracji 

Publicznej i Ziem Odzyskanych o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości miastu 

nazwę Giżycko, czcząc tym samym pamięć pastora Gustawa Gizewiusza. Decyzja ta wywołała 

protesty i niezadowolenie wśród mieszkańców miasta oraz lokalnej administracji. 17 sierpnia 1946 

roku Powiatowa Rada Narodowa wydała uchwałę, w której oprotestowała zmianę nazwy miasta. 

Osobiście interweniował ówczesny starosta łuczański Stefan Ławrowski, a wicestarosta Czesław 

Browiński podjął mediację z naukowcami z Instytutu Bałtyckiego. Niestety Komisja Ustalania Nazw 

Miejscowości w dniu 26 października 1946 roku ostatecznie i nieodwracalnie podtrzymała nazwę 

„Giżycko”. 

Epizod ów stanowi zasadnicze wytłumaczenie dla faktu trwania w świadomości mieszkańców i 

turystów oraz w codziennym obiegu nazwy KANAŁ ŁUCZAŃSKI. Oficjalne wprowadzenie nazwy 

KANAŁ GIŻYCKI w 1953 roku oznaczało, że przez ponad 7 lat jedyną „polską” nazwą kanału 

funkcjonującą w obiegu potocznym i urzędowym był KANAŁ ŁUCZAŃSKI. Taki stan rzeczy 

pozwolił na powszechne utrwalenie się tej nazwy. Sprzyjała temu obecność nazwy Łuczany w 

nazewnictwie ulic (Łuczańska), klubów sportowych (Łuczanin), czy zakładów pracy (Spółdzielnia 

Łuczanka). 

Mimo, iż kolejne akty prawne utrwalały nazwę KANAŁ GIŻYCKI, jak np. ROZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie śródlądowych dróg wodnych, to nie 

zmienia to faktu, iż po dzień dzisiejszy, tak instytucje centralne (Ministerstwo Środowiska, 

http://www.gizycko.pl/


Ministerstwo Obrony Narodowej, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Główny Inspektor Ochrony 

Środowiska, Polska Akademia Nauk), samorządowe województwa warmińsko-mazurskiego, jak i 

firmy, stowarzyszenia i fundacje w dalszym ciągu, m.in. w dokumentacjach projektowych (Strategia 

Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, Studium wykonalności dla inwestycji Mazurski Masterplan 

Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminach Regionu WJM), miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, czy studiach oddziaływania na środowisko używają nazwy 

KANAŁ ŁUCZAŃSKI. Najdobitniejszym tego przykładem są: 

 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 1998 roku zmieniające 

rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie 

należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni, 

 Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych  - Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. 

Hydronimy. Część 1. Wykaz Nazw Wód Płynących,  

Wszędzie obecna jest nazwa KANAŁ ŁUCZAŃSKI! 

 

Zebrane materiały dowodowe dają podstawę do zmiany nazwy obiektu fizjograficznego KANAŁ 

GIŻYCKI na KANAŁ ŁUCZAŃSKI, a zmiana ta znajduje uzasadnienie historyczne, geograficzne, 

kulturowe i zwyczajowe.  

Bezspornym pozostaje fakt, iż dla władz samorządowych, mieszkańców gminy Giżycko, turystów 

oraz żeglarzy, KANAŁ ŁUCZAŃSKI funkcjonuje jako nazwa kanału łączącego Jezioro Niegocin z 

Jeziorem Kisajno. Ustanowienie urzędowej nazwy KANAŁ ŁUCZAŃSKI w drodze przewidzianej w 

Ustawie z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektach 

fizjograficznych uporządkuje stan nazewnictwa kanału oraz pozwoli na pełne wykorzystanie nazwy 

KANAŁ ŁUCZAŃSKI. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do Uchwały …….. 

Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia ……… 

 

 

 

Giżycko, dnia ………… 2016 r. 

Sygn. …………………. 

 
 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

ul. Stefana Batorego 5 

02-591 Warszawa 

 

za pośrednictwem  

 

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

Al. J. Piłsudskiego 7/9  

10-575 Olsztyn 

 

 

Wniosek 

o dokonanie zmiany urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego „Kanał Giżycki” na 

„Kanał Łuczański” 

 

Rada Miejska w Giżycku na podstawie art. 8 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia  

29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektach fizjograficznych  

(Dz. U. Nr 166, poz. 1612 z późn. zmianami) zwraca się z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy 

obiektu fizjograficznego Kanał Giżycki na Kanał Łuczański.  

Przedmiotowy kanał o długości 2130 m, zlokalizowany jest w gminie miejskiej Giżycko, powiat 

giżycki, województwo warmińsko-mazurskie, na nieruchomościach oznaczonych numerami 

ewidencyjnymi gruntów jako działki Nr 1/25, 1/30, 1/35, 1/39, 302/2 obręb 01Giżycko, gmina 

Giżycko. 

 

Uzasadnienie 
 

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 

fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166 poz. 1612 ze zmianami), urzędowa nazwa obiektu 

fizjograficznego jest ustalana, zmieniana lub znoszona na wniosek rady gminy, na którego obszarze 

jest położony ten obiekt. Rada gminy przedstawia wniosek ministrowi właściwemu do spraw 

administracji publicznej za pośrednictwem właściwego wojewody, co uzasadnia wystąpienie z 

powyższym do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego. 

W związku z pojawiającymi się sygnałami od mieszkańców Giżycka dotyczących chęci stosowania 

tradycyjnej nazwy KANAŁ ŁUCZAŃSKI dla oficjalnej nazwy KANAŁ GIŻYCKI, Rada Miejska w 

Giżycku przyjęła wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy 

obiektu fizjograficznego KANAŁ GIŻYCKI na KANAŁ ŁUCZAŃSKI. Jednocześnie przyjęto, iż w 

przypadku pozytywnego wyniku konsultacji społecznych, potwierdzającego wolę zmiany nazwy 

kanału, Rada Miejska w Giżycku wystąpi w właściwym wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji. 

Zarządzeniem Nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1953 roku w sprawie przywrócenia i 

ustalenia urzędowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych, kanałowi przebiegającemu 

przez miasto Giżycko, łączącemu Jezioro Niegocin z Jeziorem Kisajno, nadano nazwę KANAŁ 



GIŻYCKI.  Nazwa ta dotyczy cieku wodnego stanowiącego część śródlądowej drogi wodnej Wielkich 

Jezior Mazurskich. Pomimo upływu półwiecza nazwa KANAŁ ŁUCZAŃSKI funkcjonuje w 

powszechnym użyciu do dnia dzisiejszego. 

Powodem podjęcia procedury zmiany nazwy KANAŁU GIŻYCKIEGO na KANAŁ ŁUCZAŃSKI 

jest chęć uporządkowania istniejącego nazewnictwa, doprowadzenie do zgodności nazwy 

powszechnie używanej przez jej mieszkańców i turystów z nazewnictwem stosowanym w 

dokumentach części instytucji, w kartografii, opisach krajoznawczych, materiałach promocyjnych i 

obiegu naukowym oraz likwidacja trializmu nazewniczego, którego przejawem jest równoległe 

funkcjonowanie nazw kanału w postaci: KANAŁ GIŻYCKI, KANAŁ GIŻYCKI (ŁUCZAŃSKI) oraz 

KANAŁ ŁUCZAŃSKI.  

Nazwa KANAŁ ŁUCZAŃSKI  nierozerwalnie związana jest z początkami osadnictwa polskiego na 

Mazurach w 1945 roku. Przybywający od marca 1945 roku do Giżycka osadnicy posługiwali się 

początkowo znaną od XVII wieku „polsko-mazurską” wersją nazwy miasta Lötzen – LEC. Już w 

kwietniu 1945 roku w obiegu urzędowym znalazła się nazwa ŁUCZANY, tak w odniesieniu do 

miasta, jak i powiatu, co znajduje odbicie w spuściźnie archiwalnej Okręgu Mazurskiego za lata 1945-

1946. Jednak 7 maja 1946 roku Zarządzeniem Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem 

Odzyskanych o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości ustalono miastu nazwę 

Giżycko, czcząc tym samym pamięć pastora Gustawa Gizewiusza. Decyzja ta wywołała protesty i 

niezadowolenie wśród mieszkańców miasta oraz lokalnej administracji. 17 sierpnia 1946 roku 

Powiatowa Rada Narodowa wydała uchwałę, w której oprotestowała zmianę nazwy miasta. Osobiście 

interweniował ówczesny starosta łuczański Stefan Ławrowski, a wicestarosta Czesław Browiński 

podjął mediację z naukowcami z Instytutu Bałtyckiego. Niestety Komisja Ustalania Nazw 

Miejscowości w dniu 26 października 1946 roku ostatecznie i nieodwracalnie podtrzymała nazwę 

„Giżycko”. 

Epizod ów stanowi zasadnicze wytłumaczenie dla faktu trwania w świadomości mieszkańców i 

turystów oraz w codziennym obiegu nazwy KANAŁ ŁUCZAŃSKI. Oficjalne wprowadzenie nazwy 

KANAŁ GIŻYCKI w 1953 roku oznaczało, że przez ponad 7 lat jedyną „polską” nazwą kanału 

funkcjonującą w obiegu potocznym i urzędowym był KANAŁ ŁUCZAŃSKI. Taki stan rzeczy 

pozwolił na powszechne utrwalenie się tej nazwy. Sprzyjała temu obecność nazwy Łuczany w 

nazewnictwie ulic (Łuczańska), klubów sportowych (Łuczanin), czy zakładów pracy (Spółdzielnia 

Łuczanka). 

Mimo, iż kolejne akty prawne utrwalały nazwę KANAŁ GIŻYCKI, jak np. ROZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie śródlądowych dróg wodnych, to nie 

zmienia to faktu, iż po dzień dzisiejszy, tak instytucje centralne (Ministerstwo Środowiska, 

Ministerstwo Obrony Narodowej, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Główny Inspektor Ochrony 

Środowiska, Polska Akademia Nauk), samorządowe województwa warmińsko-mazurskiego, jak i 

firmy, stowarzyszenia i fundacje w dalszym ciągu, m.in. w dokumentacjach projektowych (Strategia 

Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, Studium wykonalności dla inwestycji Mazurski Masterplan 

Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminach Regionu WJM), miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, czy studiach oddziaływania na środowisko używają nazwy 

KANAŁ ŁUCZAŃSKI. Najdobitniejszym tego przykładem są: 

 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 1998 roku zmieniające 

rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie 

należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni, 

 Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych  - Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. 

Hydronimy. Część 1. Wykaz Nazw Wód Płynących,  

Wszędzie obecna jest nazwa KANAŁ ŁUCZAŃSKI! 

 

Zebrane materiały dowodowe dają podstawę do zmiany nazwy obiektu fizjograficznego KANAŁ 

GIŻYCKI na KANAŁ ŁUCZAŃSKI, a zmiana ta znajduje uzasadnienie historyczne, geograficzne, 

kulturowe i zwyczajowe.  

Biorąc pod uwagę powyższe, stosownie do art. 8 ust 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o 

urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166 poz. 1612 ze 

zmianami), na podstawie Uchwały nr XLIII/53/2014 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie określenia 



szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z dnia 25 czerwca 2014 roku 

oraz Zarządzenia Nr 64/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nazwy kanału łączącego jezioro Kisajno z 

jeziorem Niegocin (zał. nr 2) przeprowadzone zostały w dniach od 7 kwietnia 2015 roku do 8 maja 

2015 roku konsultacje społeczne z mieszkańcami Giżycka. Informacja o konsultacjach społecznych 

została umieszczona na oficjalnej stronie miasta (http://www.gizycko.pl/nazwa-kanalu-laczacego-

jezioro-kisajno-z-jeziorem-niegocin.html). 

Konsultacje społeczne przeprowadzono poprzez podanie do wiadomości publicznej mieszkańcom 

Giżycka informacji o zamiarze przeprowadzenia konsultacji w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych dotyczących nazwy kanału łączącego jezioro Kisajno z jeziorem Niegocin, które 

zawierały pytanie „Czy kanał w Giżycku powinien nosić nazwę: 1. Kanał Łuczański, 2. Kanał 

Giżycki”.  

W oznaczonym czasie trwania konsultacji społecznych wpłynęło ogólnie 231 wypełnionych ankiet 

oraz 451 głosów w sondzie na oficjalnej stronie internetowej miasta Giżycka www.gizycko.pl. Po 

zakończeniu konsultacji i zebraniu wszystkich wyników zebrano je w poniżej tabeli: 

 

GŁOSY 

Kanał Internetowo Papierowo Razem 

Giżycki 149 33% 67 29% 216 32% 

Łuczański 302 67% 164 71% 466 68% 

Razem 451 100% 231 100% 682 100% 

 

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Giżycka stanowi załącznik 

nr 3 do niniejszego wniosku. 

 

Zgodnie z art. 8 ust.4 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i 

obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166 poz. 1612 ze zmianami) Rada Miejska w Giżycku 

zwróciła się do Starosty Giżyckiego oraz Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o 

wyrażenie opinii co do proponowanej zmiany nazwy obiektu fizjograficznego KANAŁ GIŻYCKI na 

KANAŁ ŁUCZAŃSKI. Pismem z dnia 26 lipca 2016 roku Starosta giżycki zaopiniował powyższe 

pozytywnie (zał. nr 4). Zarząd Województwa nie zaopiniował powyższego, jednakże w związku z art. 

8 ust. 5 pkt 2 w/w ustawy wymóg zasięgnięcia opinii uznaje się za spełniony, gdyż od dnia 26 lipca 

2016 roku upłynęło 30 dni. 

 

Jednocześnie, mając na względzie art. 8 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o 

urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166 poz. 1612 ze 

zmianami), należy podnieść, iż proponowana zmiana nazwy KANAŁ GIŻYCKI na KANAŁ 

ŁUCZAŃSKI nie pociągnie za sobą kosztów finansowych w zakresie zmian danych adresowych osób 

fizycznych, firm oraz instytucji, a jedynie koszt wymiany tablic oznaczających kanał (u jego wyjścia i 

wejścia). 

 

Bezspornym pozostaje fakt, iż dla władz samorządowych, mieszkańców gminy Giżycko, turystów 

oraz żeglarzy, KANAŁ ŁUCZAŃSKI funkcjonuje jako nazwa kanału łączącego Jezioro Niegocin z 

Jeziorem Kisajno. Ustanowienie urzędowej nazwy KANAŁ ŁUCZAŃSKI w drodze przewidzianej w 

Ustawie z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektach 

fizjograficznych uporządkuje stan nazewnictwa kanału oraz pozwoli na pełne wykorzystanie nazwy 

KANAŁ ŁUCZAŃSKI. 

W świetle powyższych okoliczności zasadne jest wystąpienie o ustalenie urzędowej nazwy Kanał 

Łuczański. 

 

 
 

http://www.gizycko.pl/nazwa-kanalu-laczacego-jezioro-kisajno-z-jeziorem-niegocin.html
http://www.gizycko.pl/nazwa-kanalu-laczacego-jezioro-kisajno-z-jeziorem-niegocin.html
http://www.gizycko.pl/


Załącznik Nr 2 do Uchwały …….. 

Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia ……… 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 64/2015 

Burmistrza Miasta Giżycka 
z dnia 7 kwietnia 2015 roku 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nazwy kanału łączącego jezioro 

Kisajno z jeziorem Niegocin. 

  

 

Na podstawie § 3 ust. 1 i 5 oraz § 4 ust. 1 lit. c i e uchwały Nr XLIII/53/2014 Rady Miejskiej w 

Giżycku z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-

Mazurskiego z 2014 roku poz. 2751), zarządzam: 

  

§ 1 

Przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące nazwy kanału łączącego jezioro Kisajno z jeziorem 

Niegocin. 

Konsultacje społeczne przeprowadzić w oparciu o ankietę stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia. 

§ 2 

Konsultacje, o których mowa § 1 przeprowadza się w terminie do dnia 08 maja 2015 roku w formie 

badania opinii mieszkańców za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych na stronie 

internetowe Urzędu Miejskiego w Giżycku, ankiety na stronie internetowej www.gizycko.pl, listownie 

na adres Urząd Miejski w Giżycku ul. Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, osobiście w Punkcie 

Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Giżycku pok. 7. 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku. 

  

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

                                                                                  Burmistrz Miasta Giżycka 

                                                                                                    /-/ 

                                                                              Wojciech Karol Iwaszkiewicz 

 



Załącznik Nr 3 do Uchwały …….. 

Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia ……… 

 

 

 

 

Sprawozdanie z przebiegu zakończonych 

konsultacji społecznych dotyczących 

nazwy kanału łączącego jezioro Kisajno 

z jeziorem Niegocin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Mienia 

Urząd Miejski w Giżycku 
 

 

 

MAJ 2015 r. 



Wprowadzenie 
W dniach 07 kwietnia – 08 maja 2015r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące nazwy 

kanału łączącego jezioro Kisajno z jeziorem Niegocin. 

1. Przedmiot konsultacji  

Przedmiotem konsultacji była nazwa kanału łączącego jezioro Kisajno z jeziorem Niegocin. 

Aktualnie obowiązująca urzędową nazwą przedmiotowego kanału jest Kanał Giżycki, 

jednakże powszechne stało się posługiwanie nazwą zwyczajowo przyjętą - Kanał Łuczański.  
 

2. Cel konsultacji społecznych 

Celem konsultacji było określenie preferencji Mieszkańców Giżycka w zakresie nazwy 

kanału łączącego jezioro Kisajno z jeziorem Niegocin.  

 

3. Podstawa prawna konsultacji społecznych 

Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie: 

 Uchwały nr XLIII/53/2014 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie określenia 

szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z dnia 25 

czerwca 2014 r. 
 

4. Przebieg konsultacji 

Konsultacje odbyły się w dniach od 07 kwietnia – 08 maja 2015r. Wykorzystana została 

Platforma Konsultacji Społecznych zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej miasta 

Giżycka www.gizycko.pl, na której zamieszczono informacje na temat konsultacji, adres 

pocztowy pod który można było wysyłać ankiety, informacje o miejscu składania ankiet oraz 

informację o funkcjonującej równolegle sondzie. 

W oznaczonym czasie trwania konsultacji społecznych wpłynęło ogólnie 231 wypełnionych 

ankiet oraz 451 głosów w sondzie na oficjalnej stronie internetowej miasta Giżycka 

www.gizycko.pl . 

 

5. Materiały informacyjne udostępnione Mieszkańcom 

Podczas konsultacji społecznych przygotowane i udostępnione zostały ankiety. 
 

6. Uwagi i wnioski z podsumowaniem 

Po zakończeniu konsultacji i zebraniu wszystkich wyników zebrano je w poniżej tabeli.  

głosy 

kanał internetowo papierowo razem 

Giżycki 149 33% 67 29% 216 32% 

Łuczański 302 67% 164 71% 466 68% 

razem 451 100% 231 100% 682 100% 

Wnioskować należy, że osoby biorące udział w konsultacjach zdecydowanie wolą by kanał w 

Giżycku nosił nazwę Kanał Łuczański. 

7. Protesty 

W trakcie prowadzonych konsultacji społecznych nie wpłynął żaden protest ze strony 

Mieszkańców. 
 

8. Uwagi i wnioski końcowe 

Przeprowadzone konsultacje społeczne wskazują na przeważające poparcie dla nazwy Kanał 

Łuczański.  

 

http://www.gizycko.pl/
http://www.gizycko.pl/

