
Informacja o wynikach konsultacji społecznych 

 
Na podstawie § 1 uchwały nr V/28/2015 Rady Gminy Karczmiska z dnia  

24 marca 2015 r., w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Gminy Karczmiska, niniejszym informujemy, że zakończono 

konsultacje z mieszkańcami. 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2022 Wójta Gminy Karczmiska z dnia  

12 stycznia 2022 r., przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące zniesienia urzędowej 

nazwy części miejscowości Słotwiny tj. Słotwiny-Lipki-Kolonia (rodzaj: część wsi Słotwiny) 

i nadania jej nazwy Lipki (rodzaj: wieś). Mieszkańcy w czasie przeprowadzonych  

konsultacji wypowiedzieli się za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości: Słotwin-Lipki-

Kolonia (rodzaj: część wsi Słotwiny) i nadanie nowej nazwy Lipki (rodzaj: wieś). 

Konsultacje z mieszkańcami miejscowości Słotwiny oraz Słotwiny-Lipki-Kolonia 

przeprowadzono poprzez badanie ankietowe.  

Do udziału w konsultacjach uprawnionych było 361 osób. W konsultacjach udział 

wzięło 13 mieszkańców. Mieszkańcy pozytywnie odnieśli się do zaproponowanych zmian, 

opowiedzieli się za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości Słotwiny-Lipki-Kolonia  

i nadanie jej nazwy Lipki.  

Zostały wniesione opinie o następującej treści:  

- „Miejscowość Słotwiny Lipki Kolonia jest położona w oddaleniu od terenów zwartej 

zabudowy wsi Słotwiny. Proponowana zmiana jej nazwy, poza tym, że nawiązuje do 

tradycyjnej, zwyczajowej nazwy przysiółka, jest uzasadniona potrzebą jednoznacznej 

identyfikacji położenia naszych nieruchomości co jest szczególnie istotne w przypadku 

dojazdu jednostek ratujących życie i zdrowie (karetka pogotowia, straż pożarna)”; 

- „Zmiana nazwy uzasadniona koniecznością zapewnienia jednoznacznej identyfikacji 

usytuowania nieruchomości położonych w oddaleniu od wsi Słotwiny, w celu umożliwienia 

dojazdu służbom ratowniczym”; 

- „Nazwa „Lipki” będzie jednoznacznie oznaczała miejscowość i konkretny adres. Nazwa 

Słotwiny-Lipki-Kolonia często powoduje, że szukający adresu najpierw jadą do Słotwin  

i dopiero później szukają miejscowości Słotwiny-Lipki-Kolonia”; 

- „Wyodrębnienie nazwy wsi „Lipki” pozwoli na jednoznaczne oznaczenie miejsca dla 

dojazdu karetek pogotowia, straży pożarnej, szukających adresu dojazdu”; 

- „Słotwiny-Lipki-Kolonia” jest i istnieje od początku świata i niech tak zostanie”. 

Informacja o konsultacjach została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu 

Gminy, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz przekazana sołtysowi Słotwin. 
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