
UCHWAŁA NR XIX/153/20 
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE 

z dnia 19 czerwca 2020 r. 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany nazwy 
miejscowości ,,Grójec Wielki Osada”, ,,Grójec Wielki Leśna”, „Grójec Wielki Gajówka”, „Grójec Wielki 

Leśniczówka”, „Grójec Wielki Paza” 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2  ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., 
poz. 713) w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości 
i obiektów fizjograficznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1443) Rada Miejska w Złoczewie uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje w sprawie zmiany nazwy miejscowości ,,Grójec Wielki 
Osada”, ,,Grójec Wielki Leśna”, „Grójec Wielki Gajówka”, „Grójec Wielki Leśniczówka”, „Grójec Wielki 
Paza” na ,,Grójec Wielki”. 

§ 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone na zebraniu mieszkańców wsi miejscowości ,,Grójec Wielki 
Osada”, ,,Grójec Wielki Leśna”, Grójec Wielki Gajówka”, „Grójec Wielki Leśniczówka”, „Grójec Wielki 
Paza”. 

2.  Konsultacje polegają na zasięgnięciu opinii mieszkańców w/w miejscowości poprzez udzielenie przez 
mieszkańców odpowiedzi na pytanie: 

᠆ Czy jest Pan/Pani za zmianą nazwy miejscowości ,,Grójec Wielki Osada” na „Grójec Wielki”?, 
w głosowaniu jawnym, 

᠆ Czy jest Pan/Pani za zmianą nazwy miejscowości ,,Grójec Wielki Leśna” na „Grójec Wielki”?, 
w głosowaniu jawnym, 

᠆ Czy jest Pan/Pani za zmianą nazwy miejscowości ,,Grójec Wielki Gajówka” na „Grójec Wielki?”, 
w głosowaniu jawnym, 

᠆ Czy jest Pan/Pani za zmianą nazwy miejscowości ,,Grójec Wielki Leśniczówka” na „Grójec Wielki”?, 
w głosowaniu jawnym, 

᠆ Czy jest Pan/Pani za zmianą nazwy miejscowości ,,Grójec Wielki Paza” na „Grójec Wielki”?, w głosowaniu 
jawnym. 

§ 3. Uprawnieni do udziału w konsultacjach, o których mowa w § 1 są mieszkańcy wsi miejscowości 
,,Grójec Wielki Osada”, ,,Grójec Wielki Leśna”, „Grójec Wielki Gajówka”, „Grójec Wielki Leśniczówka”, 
„Grójec Wielki Paza”. 

§ 4. Miejsce i datę przeprowadzenia konsultacji określa Burmistrz Miasta Złoczew w zarządzeniu 
o przeprowadzeniu konsultacji. 

§ 5. Zarządzenie, o którym mowa w § 4 podaje się do publicznej wiadomości, co najmniej 14 dni przed 
terminem konsultacji, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz umieszczenie na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Złoczewie. 

§ 6. Burmistrz Miasta Złoczewa przedstawi wyniki konsultacji Radzie Miejskiej w Złoczewie na sesji 
i poda do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Złoczewie oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń.  

§ 7. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę osób biorących udział w konsultacjach. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złoczewa. 
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.  

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Złoczewie 

 
 

Andrzej Konieczny 
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