
ZARZĄDZENIE NR 145.2021 
BURMISTRZA KROŚNIEWIC 

z dnia 23 grudnia 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nazwy ulicy w Krośniewicach 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372, 1834) oraz uchwały nr XIII/88/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dna 28 września 2007 roku w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Krośniewice zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie nadania nazwy ulicy - działka oznaczona 
o numerze ewidencyjnym 922 obręb geodezyjny Krośniewice miasto (początek odcinka ul. Kutnowska nr 745 oraz 746 - 
koniec dzialka nr 778/43).. 

2. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od 3 stycznia  2022 roku  do 14 stycznia 2022 roku. 

3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw ulic w miejscwości Krośniewice 
stanowi załącznik 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach                        
i w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krośnewicach. 

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Inspektorowi ds.gospodarki nieruchomościami. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Burmistrz Krośniewic 
 
 

Katarzyna Erdman 
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OGŁOSZENIE 
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krośniewice 

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                       
(Dz. U.  z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz uchwały nr XIII/88/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 września 
2007 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Krośniewice 
 

Burmistrz Krośniewic 
zaprasza mieszkańców Gminy Krośniewice do konsultacji społecznych w sprawie nadania nazwy ulicy w 

miejscowości Krośniewice 
 

 
1. Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych jest nadanie nazwy ulicy - działka nr ewidencyjny 922 obręb 
geodezyjny Krośniewice miasto (początek odcinka działka 745 oraz 746 - koniec działka 778/43). 

2. Lokalizację i proponowaną nazwę ulicy zawiera załącznik nr 2 oraz 3 do niniejszego zarządzenia. 
3. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie 3 stycznia 2022 roku do 14 stycznia 2022 r. 
4. Zasięg konsultacji - uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieskzańcy Gminy Krośniewice. 
5. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej oraz elektronicznej poprzez: 

1)  wypełnienie i przedłożenie formularza konsultacynego z zaznaczoną propozycją nazwy ulicy w Urzędzie 
Miejskim w Krośniewicach, 

2) wypełnienie i przedłożenie formularza konsultacyjnego z zaznaczoną propozycją nazwy ulicy poprzez pocztę 
elektroniczną : sekretariat@krosniewice.pl, 

3) wypełnienie formularza kosnultacyjnego z zaznaczoną propozycją nazwy ulicy poprzez ankietę elektroniczną 
dostępną na stronie interntowej Urzędu Miejskiego w Krośniewice. 
6. Wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszń w Urzędzie 

Miejskim w Krośniewicach oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach w terminie 30 dni od 
zakończenia konsultacji. 

 
 Burmistrz Krośniewic 

  
Katarzyna  Erdman 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 145.2021

Burmistrza Krośniewic

z dnia 23 grudnia 2021 r.

Id: BDBFEE73-17DB-41B5-BE94-5F15CE013F0C. Podpisany Strona 1



 
 
 
 
 

ANKIETA KONSULTACYJNA 
 

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości 
Krośniewice obręb Krośniewice miasto 

 
 

 
PROPONOWANA NAZWA ULICY 

1 UL . WRZOSOWA 
 

2 UL. ŚWIERKOWA 
 

 
□ Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gminy Krośniewice 
 
 

Zasady głosowania: 
1. Osobami uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy Gminy Krośniewice. 
2. Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi jedna z poniższych okoliczności: 

1) został oddany przez osobę nieuprawnioną, 
2) został oddany na nieprawidłowo wypełnionym formularzu (niezawierającym wszystkich danych, 

podpisu; na którym zaznaczono równocześnie dwie kratki przy każdym z pytań lub nie zaznaczono 
żadnej kratki). 

 
 Burmistrz Krośniewic 

  
Katarzyna  Erdman 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 145.2021

Burmistrza Krośniewic

z dnia 23 grudnia 2021 r.
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 Burmistrz Krośniewic 

  
Katarzyna  Erdman 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 145.2021

Burmistrza Krośniewic

z dnia 23 grudnia 2021 r.

Id: BDBFEE73-17DB-41B5-BE94-5F15CE013F0C. Podpisany Strona 1



 

Id: BDBFEE73-17DB-41B5-BE94-5F15CE013F0C. Podpisany Strona 2


	Zarządzenie
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2
	Paragraf 1 Ustęp 3

	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Zalacznik 1 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji spoełcznych w sprawie nadania nazw ulicy w miejscowości Krośniewice
	Zalacznik 2
	Zalacznik 3



