ZARZĄDZENIE NR 62/2017
Burmistrza Miasta Polanica–Zdrój
z dnia 17 lipca 2017 roku
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), uchwały nr XXXIV/200/09 Rady Miejskiej
w Polanicy–Zdroju z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy,
zarządzam, co następuje:
§1
1. Przeprowadzić na terenie Gminy Polanica–Zdrój konsultacje społeczne z jej mieszkańcami
w sprawie nadania nazwy ulicy (drogi wewnętrznej).
2. Informacja o zarządzeniu przeprowadzenia konsultacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.

§2
Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie
Miejskim w Polanicy–Zdroju.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
BURMISTRZ MIASTA
(–) Jerzy Terlecki

Sporządził (4 egz.): Jakub Wojtaczka, Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami
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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 62/2017 Burmistrza Miasta Polanica–Zdrój z dnia 17 lipca 2017
roku

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój zarządza przeprowadzenie na terenie Gminy Polanica–Zdrój
konsultacji z jej mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy (drogi wewnętrznej).

Gminna nieruchomość gruntowa położona w Polanicy–Zdroju w granicach niezabudowanych
działek gruntu nr: 80/25 (AM–3) o pow. 1 689 m² i 145/8 (AM–1) o pow. 5 408 m², obręb Nowy
Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę
wieczystą nr SW1K/00099964/4.
Przeznaczenie nieruchomości w obowiązującym planie miejscowym MPZP NOWY ZDRÓJ:
komunikacja publiczna – ulice dojazdowe (KDD 1), komunikacja wewnętrzna – ciągi
pieszo–jezdne (KDW 1).

Forma konsultacji: PYTANIE (Jaką nazwę należy nadać ulicy (drodze wewnętrznej) w granicach
niezabudowanych działek gruntu nr: 80/25 (AM–3) o pow. 1 689 m² i 145/8 (AM–1) o pow. 5 408
m², obręb Nowy Zdrój?).
Proponowane nazwy powinny nawiązywać do nazw sąsiednich ulic. Propozycje mogą zgłaszać
również m.in. właściciele nieruchomości graniczących z działkami nr: 80/25 i 145/8, jak również
osoby prawne mające siedzibę w Polanicy–Zdroju.

Terminy rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 18 lipca 2017 r. – 8 sierpnia 2017 r. W tym okresie
można zgłaszać propozycje w sprawie (Urząd Miejski w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego
3 – sekretariat (w godz. 7.30–15.30) lub gn@polanica.pl). Propozycja powinna zawierać także:
imię i nazwisko / nazwę, adres miejsca zamieszkania / siedziby, PESEL / REGON. Decyduje data
wpływu.
Konsultacje mają charakter wyłącznie pomocniczy i nie są wiążące dla organów gminy. Zgłoszone
propozycje zostaną przedstawione Radnym Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju, po czym
Burmistrz Miasta przygotuje projekt uchwały.
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Informacja o zarządzeniu przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz wynik konsultacji zostaną
podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Polanicy–Zdroju, zamieszczenie na stronach internetowych: www.polanica.pl
i www.bip.polanica.pl oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
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