
Uzasadnienie 
do uchwały Rady Miejskiej Rydzyny 

w sprawie uchwalenia wniosku o ustalenie pisowni miejscowości Nowa 
Wieś i Tarnowa Łąka oraz nazwy miejscowości Przybina. 

 
 

I. Ustalenie pisowni miejscowości Nowa Wieś – wieś na Nowawieś – wieś. 

 

 Wnioskowana pisownia Nowawieś używana jest przez miejscową ludność. Stosowana jest 

także w praktyce urzędowej. Łączna pisownia Nowej Wsi 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 Nowej Wsi występuje przez całe minione 

stulecie i obecnie, co ukazują załączniki 1-4. Taką pisownię zawiera przedłożony w marcu 2005 

roku 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 aktualnie zdecydowanie dominująca, chociaż w ostatnich latach pojawia się 

pisownia rozdzielna 

Mieszkańcy wsi z jednej strony oczekują uregulowania sprawy, z drugiej jednak prezentują 

zróżnicowane opinie i zapatrywania. Dwukrotne przedłożenie tematu podczas zebrań, 1 marca 

2005 i 20 stycznia 2006 roku, nie przyniosło uzgodnionego i przegłosowanego stanowiska. 

Kolejna konsultacja tematu, 16 marca 2007 roku, zakończyła się głosowaniem  

i wynikiem 58 głosów za pisownią łączną i 3 głosów za pisownią rozdzielną.  

Uchwała stanowi ponowienie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy z czerwca 2001 roku. 

Zgłoszony wówczas wniosek nie był rozpatrzony co do istoty, ze względu na uchybienie 

trybu złożenia wniosku za pośrednictwem wojewody. Wniosek zyskał jednak pozytywną opinię 

Rady Miejskiej wyrażoną w uchwale XXXV/295/2001 z 29 czerwca 2001 roku. Rada 

opowiedziała się za łączną pisownią Nowej Wsi. 

 

II. Ustalenie pisowni miejscowości Tarnowa Łąka – wieś na Tarnowałąka – wieś. 

 

 Wnioskowana pisownia Tarnowałąka 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 5-8. Taką pisownie zawiera przedłożony  

w marcu 2005 roku 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 przejęta do praktycznego 

stosowania. 

Wnioskowana pisownia ma charakter trwały i jest zgodna z oczekiwaniami mieszkańców, 

czemu dali wyraz podczas zebrania 4 kwietnia 2005 roku, 23 marca 2007 roku oraz w formie 

podpisów złożonych na liście popierającej inicjatywę wniosku. Stanowisko mieszkańców jest 

zgodne.  

Uchwała stanowi ponowienie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy z czerwca 2001 roku. 

Zgłoszony wówczas wniosek nie był rozpatrzony co do istoty, ze względu na uchybienie 

trybu złożenia wniosku za pośrednictwem wojewody. Wniosek zyskał jednak pozytywną opinię 

Rady Miejskiej wyrażoną w uchwale XXXV/295/2001 z 29 czerwca 2001 roku. Rada 

opowiedziała się za łączną pisownią Tarnowej Łąki. 

 

III. Ustalenie pisowni nazwy miejscowości Przybina – wieś na Przybiń – wieś. 

 

       Nazwa Przybina występuje w urzędowym wykazie miejscowości. Z kolei w aktualnym 

obrocie publicznym występuje nazwa Przybiń. Taka nazwa występuje w prowadzonych księgach 

wieczystych, ewidencji gruntów, aktach stanu cywilnego i ewidencji ludności. 

        Analiza różnych dokumentów z okresu minionego stulecia wskazuje, że w różnych latach 

funkcjonowały równolegle 4 nazwy miejscowości: Przybiń, Przybin, Przybina i Przybinia 

(załączniki 1-8). Równoległość nazw powodowana była zróżnicowaniem gramatycznym języka 

polskiego i niemieckiego używanego przez współmieszkańców wsi, a także pewną autonomią 

nazwy określającej majątek ziemski w tej wsi. Sytuacja ta zmieniła się po 1945 roku. Wieś 

zamieszkiwana jest tylko przez ludność narodowości polskiej, która powszechnie używa nazwy 

Przybiń. Nastąpiło dalekie zespolenie dawnego majątku ze wsią. Grunty majątku są obecnie 

własnością Skarbu Państwa, we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych i dzierżawie Rolniczej 

Spółdzielni Produkcyjnej. Budynki mieszkalne spółdzielców zostały wzniesione na rdzennym 

obszarze wsi. Zmiany te sprawiły, że wieś ma dzisiaj zwarty charakter, a w rezultacie tego, 

zarówno w życiu prywatnym jak i publicznym zdecydowanie dominująca jest nazwa Przybiń, 

będąca aktualnie w powszechnym zastosowaniu. 



        Nazwę Przybiń mieszkańcy wsi uważają jako własną i za taką jednoznacznie wypowiedzieli 

się podczas zebrania 5 kwietnia 2005 rok, a także 15 marca 2007. Inne rozstrzygnięcie będzie 

powodować konieczność powszechnej wymiany dokumentów osobowych. Ze względu na 

długoletnie stosowanie nazwy i ewentualność kosztów wymiany dokumentów, ludność wsi 

oczekuje usankcjonowania nazwy Przybiń. 

       Uchwała stanowi ponowienie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy z czerwca 2001 roku. 

Zgłoszony wówczas wniosek nie był rozpatrzony co do istoty, ze względu na uchybienie trybu 

złożenia wniosku za pośrednictwem wojewody. Wniosek zyskał jednak pozytywną opinię Rady 

Miejskiej wyrażoną w uchwale XXXV/295/2001 z 29 czerwca 2001 roku. Rada opowiedziała się 

za ustaleniem nazwy Przybiń. 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej Rydzyny 

/-/ Stefan Szmania 


