
UCHWAŁA Nr 91/2008

Rady Miejskiej w Jastrowiu
    
       z dnia 26 lutego 2008 r. 

w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o nadanie 
urzędowej nazwy obiektowi fizjograficznemu

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku 
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, 
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 
poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. nr 
172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
nr 48 poz. 327, nr 173, poz. 1218) w związku  z art.8 ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 29 
sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. 
Nr 166 poz.1612; z 2005 r. Nr 17 poz.141)

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje:

§ 1.  Wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z wnioskiem o 
nadanie obiektowi fizjograficznemu ( wzniesienie o wysokości 168 m n.p.m. położone na 
terenie Nadleśnictwa Jastrowie,  Leśnictwo Wądołek, gm. Jastrowie) urzędowej  nazwy 
„Sosnowa Góra”  .
 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

                                                                                    



UZASADNIENIE

Pismem  z  dnia  17.12.2007r.  Dyrekcja,  Grono  Pedagogiczne  i  uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrowiu zwrócili się z wnioskiem do Rady Miejskiej w 
Jastrowiu o upamiętnienie obchodów 50-lecia istnienia szkoły poprzez nadanie nazwy 
urzędowej  wzniesieniu  o  wysokości  168  m  n.p.m.  znajdującemu  się  na  terenie 
Nadleśnictwa Jastrowie, Leśnictwo Wądołek, gm. Jastrowie. Wniosek poprzedzony był 
przeprowadzeniem konkursu na nazwę zorganizowanym na terenie szkoły. 

Wszczęto postępowanie administracyjne. 
Zarządzeniem nr 4/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 07.01.2008r. 

na podstawie art. 8.ust. 2 pkt 1 uchwały Nr 147/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 
22  lutego  2005r.  w  sprawie  określania  zasad  i  trybu  przeprowadzania  konsultacji  z 
mieszkańcami gminy i  miasta Jastrowie  (DZ.  U.  W.W. z 2005 r.  ,  nr  52,  poz.  1625) 
zarządzono  przeprowadzenie  konsultacji  w  sprawie  nadania  nazwy  obiektowi 
fizjograficznemu  (  wzniesienie  o  wysokości  168  m  n.p.m.  położonym  na  terenie 
Nadleśnictwa Jastrowie, Leśnictwo Wądołek, gm. Jastrowie) w terminie od 14.01.2008r. 
do 28.01.2008r. Wpłynął jeden wniosek o nadanie nazwy urzędowej.

W  wyniku  konsultacji  zgłoszono  wniosek  o  nadanie  w/w  wzniesieniu  nazwy 
„Sosnowa Góra”.

Powołany  w  celu  opracowania  wyników  konsultacji  zespół  ze  względu  na 
specyfikę  miejsca,  jego  walory  przyrodnicze,  rekreacyjne  i  edukacyjne  zaopiniował 
pozytywnie nadanie wzniesieniu nazwy „Sosnowa Góra”.

W związku z tym, iż wniosek o ustalenie nazwy urzędowej, zgodnie z art. 8.4. 
ustawy  z  dnia  29  08.2003r.  o  urzędowych  nazwach  miejscowości  i  obiektów 
fizjograficznych (Dz.U. Nr 166 poz.1612; z 2005 r. Nr 17 poz.141) musi zawierać m. in. 
uchwałę rady miejskiej w sprawie wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy wnioskuje 
się jak wyżej.

     


