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I. Wprowadzenie

W związku z projektem Uchwały Rady Gminy Lelów w sprawie nadania nazw ulicom
w miejscowości Biała Wielka — w terminie od 3 czerwca 2020 r.
do 2 lipca 2020 r. Wójt Gminy Lelów przeprowadził konsultacje społeczne
z mieszkańcami sołectwa Biała Wielka dotyczące wlw projektu.

W dniu 2 czerwca 2020r. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
zostało opublikowane zarządzenie Wójta Gminy Lelów informujące o rozpoczęciu
konsultacji oraz możliwościach aktywnego w nich uczestnictwa.

Uwagi do projektu uchwały Rady Gminy Lelów w sprawie nadania nazw ulicom
w miejscowości Biała Wielka można było zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie
do 2 lipca 2020 r. w formie:

• za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów,

• drogą elektroniczną na adres konsultacje@lelow.pl,
• złożonych w Sekretariacie Urzędu Gminy Lelów ul. Szczekocińska 18,

42-235 Lelów.

li. Przebieg konsultacji

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji wpłynęły następujące wnioski:

1. Wnioskujemy o nadanie nazwy „ul. Bogumilska” dla ulicy stanowiącej fragment
drogi gminnej 689 OJIS (dz.ew.4156).
Ostatnie zebranie odnośnie składania wniosków dot. nadania nazw ulicom
w Białej Wielkiej nie odbyło się z powodu pandemii. Wobec powyższego nie
mieliśmy możliwości ostatecznego podania propozycji, dlatego też wnioskujemy
jak wyżej.
Prosimy o uwzględnienie naszej propozycji.”

2. „Nie zgadzam się z proponowaną nazwą ulicy, ponieważ w pierwszych
propozycjach nazwa miała być zupełnie inna na którą wyraziłam zgodę a była to
ulica Podleśna.”

3. „Proponujemy zmianę nazwy ulicy wymienionej w projekcie uchwały w sprawie
nadania nazw ulicom w Białej Wielkiej. Wnosimy aby W miejsce nazwy
„Bogumiłek” nadać nazwę „Zielona”.
Uzasadnienie: Bogumiłek jest nazwą miejscowości natomiast nazwa ulicy winna
być przymiotnikiem lub nazwiskiem jej patrona. Nazwa ulicy Zielona
odzwierciedla jej charakter — aleja lipowa, łąki, lasy.”

4. „W imieniu całej społeczności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Jana Brzechwy w Bogumiłku proponuje nadanie ulicy prowadzącej między
innymi do naszej placówki ulicą „Bogumilską” a nie „Bogumiłek”, który już mamy
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w nazwie samego Ośrodka. Proponujemy np. Biała Wielka ul. Bogumilska 208A,
42-235 Lelów
Nazwanie ul. Bogumilska jest celowe i w pełni uzasadnione ze względów
historycznych nazwy osady Bogumiłek oraz nazwy własnej naszego Ośrodka.
Ponadto usprawni komunikację i pozwoli na wprowadzenie właściwej numeracji
porządkowej wszystkich nieruchomości leżących przy tej ulicy. Brak nazw
własnych ulic w miejscowości Biała Wielka jest bardzo kłopotliwe. Stwarza to
zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, bowiem dotarcie np. Pogotowia
Ratunkowego czy innych służb jest znacznie utrudnione.”

Inne wnioski odnośnie poddanego konsultacjom projektu uchwały w zakreślonym
Zarządzeniem terminem nie wpłynęły.

III. Stanowisko Wójta Gminy Lelów w sprawie zgłoszonych wniosków

1. Odnosząc się do złożonych wniosków Wójt Gminy Lelów uważa, że na uznanie
zasługuje propozycja zmiany nazwy „ulica Bogumiłek” na proponowaną przez
mieszkańców „ulica Bogumilska”.

2. Mając na uwadze, iż w sprawie nazwy „ulica Bogumiłek” wpłynęły 3 wnioski,
z czego 2 wyrażały poparcie dla nazwy „ulica Bogumilska” nieuzasadniona jest zmiana
nazwy „ulica Bogumiłek” na „ulica Zielona”.

3. W odniesieniu do braku akceptacji nazwy „ulica Czarnoleska” należy wyjaśnić, iż
w ramach trwających konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne inne wnioski negujące
nazwę „ulica Czarnoleska”. W związku z powyższym nieuzasadniona jest zmiana nazwy
tUlica Czarnoleska” na inną, gdyż nadanie nazwy ulicy nie wymaga uzyskania zgody
każdego mieszkańca.

Niniejszy raport podlega podaniu do informacji publicznej przez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie biplelow.pl w kategorii „Konsultacje
społeczne”, na tablicy ogłoszeń urzędowych Urzędu Gminy Lelów
przy ul. Szczekocińskiej 78 oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Biała Wielka.
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