
Uchwała XXXI/230/2009 

Rady Miejskiej Rydzyny 

z dnia 23 marca 2009 r 

 
 

w sprawie uchwalenia wniosku o ustalenie pisowni nazwy miejscowości Tarnowa Łąka. 

 

 

 

 Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach 

miejscowości i obiektów fizjograficznych  ( Dz. U. nr 166, poz. 1621 ) Rada Miejska 

Rydzyny –  po przeprowadzonej konsultacji z mieszkańcami wsi – uchwala co następuje : 

 

§ 1 

Rada Miejska Rydzyny zwraca się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

o ustalenie pisowni nazwy miejscowości Tarnowa Łąka – wieś na Tarnowałąka - wieś. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej Rydzyny 

/-/ Stefan Szmania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

do Uchwały Nr XXXI/230/2009 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 23 marca 2009r. 

w sprawie uchwalenia wniosku o ustalenie pisowni nazwy miejscowości 

Tarnowa Łąka. 

 

 

 Wnioskowana forma pisowni Tarnowej Łąki używana jest przez miejscową ludność. 

Stosowana jest także w praktyce urzędowej. Łączna pisownia Tarnowej Łąki ma miejsce  

w dokumentach ewidencji ludności, aktach stanu cywilnego, ewidencji gruntów i księgach 

wieczystych. Stosowana jest w dokumentach aktualnych, jak i starszych. Ciągłość takiej 

pisowni potwierdzają zapisy urzędowe z różnych lat minionego stulecia. 

Łączna pisownia Tarnowej  Łąki występuje przez całe minione stulecie i obecnie, co ukazują 

załączniki 1 – 4. taką pisownie zawiera przedłożony w marcu 2005r przez Starostę 

Leszczyńskiego wykaz obrębów geodezyjnych. W rezultacie, w takiej pisowni były i są 

wystawione dowody osobiste i inne dokumenty osobowe np. prawa jazdy.  

Przytoczone okoliczności pokazują, że łączna pisownia stosowana jest w życiu 

publicznym i prywatnym i jest zdecydowanie dominująca. Wprawdzie w ostatnim czasie 

ukazały się mapy z rozdzielną pisownią miejscowości; ale ta nie została przyjęta do 

praktycznego stosowania. 

Uchwała stanowi ponowienie wniosku Rady Miejskiej Rydzyny zawartego w uchwale 

nr V/51/2007 z dnia 26 marca 2007r w sprawie uchwalenia wniosku o ustalenie pisowni 

miejscowości Nowa Wieś i Tarnowa Łąka oraz nazwy miejscowości Przybina.  

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uwzględnił wniosek o zmianę nazwy 

wsi Przybiń. Natomiast odmówił wnioskowi o zmianę pisowni wsi Nowa Wieś oraz Tarnowa 

Łąka, uzasadniając to zasadami ortografii języka polskiego oraz niejednoznacznymi 

wynikami konsultacji a także niską frekwencją na zebraniach wiejskich dla konsultacji 

wniosków. 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej Rydzyny 

/-/ Stefan Szmania 


