
 

 

UCHWAŁA Nr XXXVI/370/13 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 29 sierpnia 2013 r. 

 

 

 

w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie propozycji Komisji Nazw Miejscowości 

i Obiektów Fizjograficznych w stosunku do rodzajów miejscowości Zawilce i Grudna 

 

 

      Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. 2013 poz. 594) Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1 Rada Gminy Złotów nie akceptuje propozycji Komisji Nazw Miejscowości 

i Obiektów Fizjograficznych odnośnie rodzaju miejscowości Grudna. Zamiast - osada wsi 

Krzywa Wieś, proponuje osada - jako samodzielna jednostka administracyjna, po zmianie 

byłoby: Grudna (-nej), osada. 

 

 2. Rada Gminy Złotów w pełni akceptuje propozycję Komisji Nazw Miejscowości 

i Obiektów Fizjograficznych  odnośnie ustalenia nazwy miejscowości Zawilce (-ców), osada. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XXXVI/370/13 Rady Gminy Złotów z dnia 29 sierpnia 2013 r.                           

w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie propozycji Komisji Nazw Miejscowości 

i Obiektów Fizjograficznych w stosunku do rodzajów                                                    

miejscowości Zawilce i Grudna 

 

 

Zgodnie z  pismem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 czerwca 2013 r. 

Rada Gminy Złotów została poproszona o zajęcie stanowiska, w formie uchwały, w sprawie 

propozycji zmian Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych w stosunku do 

rodzajów miejscowości Grudna i Zawilce.  

W przypadku miejscowości Zawilce, Rada Gminy Złotów zaakceptowała jednogłośnie 

proponowaną zmianę. Jednak w przypadku rodzaju miejscowości Grudna, Rada Gminy 

Złotów postanowiła nie łączyć ze sobą miejscowości Grudna i Krzywa Wieś. Obie te 

miejscowości leżą w różnych obrębach geodezyjnych, oddalone są od siebie o ok. 15 km,       

a ponadto dzieli je droga powiatowa oraz duży obszar terenów leśnych. Poza tym źródła 

historyczne mówią jednoznacznie o tym, że miejscowość Grudna od powstania, aż do 

zniszczenia jej podczas II wojny światowej funkcjonowała jako wieś. Biorąc pod uwagę fakt, 

że obecnie jest ona niezamieszkała, ale wskazuje duże tendencje rozwojowe Rada Gminy 

Złotów proponuje, a by miejscowość Grudna była samodzielną jednostką administracyjną,            

po zmianie byłoby: Grudna (-nej), osada.   

W związku z powyższym podjęcie w/w uchwały uznaje się za zasadne. 

  

 

 

 

 


