
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących zniesienia 
nazw miejscowości i ich części 

 

Burmistrz Modliborzyc, działając na podstawie § 6 załącznika do Uchwały                              
Nr IV/20/2018 r. Rady Miejskiej Modliborzyce z dnia 28 grudnia 2018r. (DZ. Urz. Woj. 
Lubelskiego z 2019 poz. 682) ogłasza konsultacje społeczne w sprawie: 

1. Zniesienia urzędowych nazw miejscowości i ich części tj.: 

- Dąbrocz (wieś) - z mieszkańcami miejscowości Dąbie; 
- Dwór (część wsi Stojeszyn Drugi) - z mieszkańcami miejscowości: Stojeszyn Drugi,   
  Stojeszyn Pierwszy, Stojeszyn-Kolonia; 
- Folwark (część Kolonii Wolica-Kolonia) - z mieszkańcami miejscowości: Wolica Druga,     
  Wolica Pierwsza, Wolica-Kolonia; 
- Grabczycha (część wsi Słupie) - z mieszkańcami miejscowości Słupie; 
- Janówek (część miasta Modliborzyce) - z mieszkańcami miejscowości Modliborzyce; 
- Kopaniny (część Kolonii Wolica –Kolonia) - z mieszkańcami miejscowości Wolica Druga,    
  Wolica Pierwsza, Wolica-Kolonia; 
- Kornelówka (część wsi Majdan) - z mieszkańcami miejscowości Majdan; 
- Krasonie (wieś) - z mieszkańcami miejscowości Gwizdów; 
- Księże Słupie (część wsi Słupie) - z mieszkańcami miejscowości Słupie; 
- Luciniec (część wsi Lute) - z mieszkańcami miejscowości Lute; 
- Lute Doły (wieś) - z mieszkańcami miejscowości Lute; 
- Majdan Kolonia (kolonia) - z mieszkańcami miejscowości Majdan; 
- Przymiarki (część wsi Michałówka) - z mieszkańcami miejscowości Michałówka; 
- Stara Wieś (część wsi Lute) - z mieszkańcami miejscowości Lute; 
- Wolica Górna (część wsi Wolica Druga) - z mieszkańcami miejscowości Wolica Druga,  
   Wolica Pierwsza, Wolica- Kolonia; 
- Gwizdów (przysiółek wsi Gwizdów) - z mieszkańcami miejscowości Gwizdów; 
- Majdan (część Kolonii Majdan-Kolonia) - z mieszkańcami miejscowości Majdan; 
- Majdan-Kolonia (kolonia) - z mieszkańcami miejscowości Majdan; 
- Przymiarki(część wsi Michałówka) - z mieszkańcami miejscowości Michałówka; 
- Stara Wieś (część wsi Lute) - z mieszkańcami miejscowości lute; 
- Wolica Górna (część wsi Wolica Druga) - z mieszkańcami miejscowości Wolica Druga,  
  Wolica Pierwsza, Wolica-Kolonia; 
- Gwizdów (przysiółek wsi Gwizdów) - z mieszkańcami miejscowości Gwizdów. 

 
2. Konsultacje społeczne rozpoczną się w dniu 17.10.2022r. a zostaną zakończone w dniu 

31.10.2022r. 
3. Konsultacje będą przeprowadzone w formie: 

1) pisemnej poprzez wypełnienie i złożenie imiennych kwestionariuszy ankiet 
konsultacyjnych w Urzędzie Miejskim w Modliborzycach; Modliborzyce,  



ul. Piłsudskiego 63 w godzinach pracy Urzędu lub przesłanie go listownie, za 
pośrednictwem operatora pocztowego, 

2) elektronicznej (poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularzy 
ankiet konsultacyjnych dostępnych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  
w Modliborzycach na adres: usc@modliborzyce.pl 

3) wypełnienie kwestionariusza ankiety konsultacyjnej on-line dostępnej na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego  w Modliborzycach w zakładce: konsultacje społeczne. 

 
4. Ankiety, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Modliborzycach po wyznaczonym wyżej 

terminie, nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyników konsultacji. 
5. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane po ich przeprowadzeniu na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach, na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Modliborzycach oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego  
w Modliborzycach,   

6. Zniesienie wskazanych miejscowości i ich części  jest niezbędnym krokiem zmierzającym 
do dostosowania zapisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 21 
lipca 2021r w sprawie ewidencji, ulic i adresów (Dz. U. z 2021r. poz. 1368) oraz do 
uporządkowania nazw miejscowości na terenie Gminy Modliborzyce. Zgodnie z § 6 ust. 4 
ww. rozporządzenia nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części 
miejscowości. 

7. Proponowana zmiana zniesienia miejscowości  i ich części  nie wpłynie na zmianę 
dotychczasowej numeracji porządkowej nieruchomości, a także nie wywoła skutków 
finansowych po stronie gminy i mieszkańców. 

8. Wobec powyższego mając na uwadze uporządkowanie i ujednolicenie stosowania  
i używania nazw miejscowości w gminie Modliborzyce, po przeprowadzonych 
konsultacjach, zostanie przygotowany projekt Uchwały Rady Miejskiej w Modliborzycach 
w sprawie wniosku o zniesienie urzędowych nazw miejscowości i ich  części: Dąbrocz 
(wieś), Dwór (część wsi Stojeszyn Drugi), Folwark (część Kolonii Wolica-Kolonia), 
Grabczycha (część wsi Słupie), Grabczycha (część wsi Stojeszn Drugi), Janówek (część 
miasta Modliborzyce), Kopaniny (część kolonii Wolica-Kolonia), Kornelówka ( część wsi 
Majdan), Krasonie (wieś), Księże Słupie (część wsi Słupie), Luciniec (część wsi Lute), 
Lute Doły (wieś), Majdan Kolonia (kolonia), Przymiarki (część wsi Michałówka), Stara 
Wieś (część wsi Lute), Wolica Górna (część wsi Wolica Druga), Gwizdów (przysiółek wsi 
Gwizdów), Majdan (część wsi Gwizdów). 

 
 
 
 
 
 
 


