
Uzasadnienie 
 

do uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji  o 
zmianę urzędowej nazwy miejscowości „Mokre” na nazwę „Glewo-Mokre” 
Od ponad 30 lat funkcjonuje w Gminie nazwa miejscowości Glewo-Mokre.  
Od kilkunastu lat sygnalizowane są zwłaszcza, przy sporządzaniu spisów, rozbieżności w 
nazewnictwie urzędowym miejscowości występujące w niżej wymienionych dokumentach: 
- wykaz urzędowych nazw miejscowości, 
- wykaz GUS z rejestru TERYT, 
- ewidencja ludności. 
W wykazie urzędowych nazw miejscowości figuruje nazwa miejscowości „Mokre”, w 
wykazie GUS „Mokre”, w ewidencji ludności „Glewo-Mokre”.  
W związku z zaistniałą sytuacją Rada Miejska Dobrzyń nad Wisłą uchwałą  
Nr III/15/10 z dnia 29 grudnia 2010r. zarządziła przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami 
miejscowości Glewo-Mokre w sprawie zmiany nazwy urzędowej miejscowości Mokre na 
nazwę Glewo-Mokre. Konsultacje przeprowadziła komisja powołana przez Burmistrza 
Miasta  i Gminy Dobrzyń nad Wisłą zarządzeniem Nr OR.0050.54A.2012 z dnia 14.09.2012r. 
Konsultacje zostały przeprowadzone na zebraniu wiejskim w Glewie - Mokrym w dniu 
24.09.2012r. i polegały na wyrażeniu opinii przez zainteresowanych mieszkańców poprzez 
postawienie znaku „x” na karcie konsultacyjnej  w odpowiedniej kratce przy słowach „za”, 
„przeciw” lub „wstrzymuję się” w obecności członków komisji. 
Na dzień 24.09.2012r. liczba mieszkańców wsi wynosiła 93 osoby, natomiast uprawnionych 
do udziału w konsultacjach było 71 osób. Udział w konsultacjach wzięło 40 osób, co stanowi  
56,3 % uprawnionych. Wszyscy mieszkańcy biorący udział w konsultacjach wypowiedzieli 
się za zmianą nazwy urzędowej Mokre na nazwę Glewo - Mokre. 
Starosta Lipnowski, jako organ właściwy w sprawach geodezji i kartografii, do którego 
stosownie do art. 8 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach 
miejscowości i obiektów fizjograficznych wystąpił Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad 
Wisłą, o wyrażenie opinii w sprawie w/w zmiany, pismem GG.6620.705.2012  z dnia 
16.10.2012r. zaopiniował pozytywnie dokonanie tej zmiany. 
W rezultacie podjętych działań dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości Mokre 
na Glewo - Mokre Gmina Dobrzyń nad Wisłą nie przewiduje kosztów finansowych 
związanych z wprowadzeniem tej zmiany. Wynika to z faktu, iż nazwa Glewo-Mokre od 
dawna używana jest w gminnych ewidencjach, a tym samym w dokumentach mieszkańców. 
Nie będzie więc konieczności ich wymiany. 
Załącznikami do wniosku o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Glewo na Glewo-Mokre 
są: 
1. Uchwała Nr III/15/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2010r.  w 

sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, 
2. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  

Nr OR.0050.54A.2012 z dnia 14.09.2012r. o powołaniu Komisji do przeprowadzenia 
konsultacji z mieszkańcami, 

3. Protokół z konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Glewo – Mokre, 
4. Opinia Starosty Lipnowskiego, 
5. Mapa topograficzna z zaznaczonymi granicami miejscowości, której dotyczy  zmiana. 
 


