ZARZĄDZENIE NR 1200/82/2017
BURMISTRZA MIASTA MIKOŁÓW
z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulic: 15 Grudnia,
22 Lipca, Osiedle XXX-lecia PRL, Mariana Buczka, Józefa Wieczorka, Jana Kawalca, Jana Rajcy, Jana
Bluszcza, Oskara Langego
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 446zm.
1579) oraz uchwały Nr XIV/247/2011 z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mikołów zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w Mikołowie
§ 2. 1. Celem konsultacji jest zebranie propozycji nowych nazw dla ulic: 15 Grudnia, 22 Lipca, Osiedle
XXX-lecia PRL, Mariana Buczka, Józefa Wieczorka, Jana Kawalca, Jana Rajcy, Jana Bluszcza, Oskara
Langego w Mikołowie.
2. Przedmiotem konsultacji społecznych jest zmiana nazw dla ulic zgodnie z przepisami ustawy z dnia
1 kwietnia 2016r.o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli,
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744).
3. Miejscem konsultacji jest Urząd Miasta Mikołów.
4. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie miasto Mikołów.
§ 3. 1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie:
1) Zebrań mieszkańców
2) Opinii zainteresowanych mieszkańców poprzez:
a) wypełnienie formularza konsultacyjnego w którym należy wprowadzić proponowaną nazwę ulicy, imię,
nazwisko, adres zamieszkania oraz pesel. Złożenie wypełnionego formularza w Urzędzie Miasta
Mikołów, Rynek 16 - Biuro Obsługi Klienta w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek 7 30-1700;
wtorek-czwartek–730-1530, piątek 730-1400, przesłanie pocztą elektroniczną na adres um @mikolow.eu;
zagospodarowanie.przestrzenne@mikolow.eu,
3) dopuszcza się możliwość złożenia zbiorczej propozycji zmiany nazwy ulicy wraz z podpisami osób
uprawnionych do udziału w konsultacjach.
2. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy miasta Mikołowa.
3. Formularz konsultacyjny propozycji zmiany nazw ulic stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
4. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Sekretarz Miasta oraz Referat Zagospodarowania
Przestrzennego
§ 4. Opinie będą analizowane na podstawie wypełnionego „Formularza konsultacyjnego".
§ 5. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie 30.03.2017r. do 14.04.2017r.
1) Jeżeli w wyniku przedmiotowych konsultacji wpłynie równa ilość różnych propozycji zmiany nazwy ulicy,
wówczas wybór nazwy nastąpi w trybie ponownych konsultacji spośród zgłoszonych propozycji w terminie
24.04.2017r do 28.04.2017r.
2) Jeżeli w wyniku przedmiotowych konsultacji wpłyną propozycje zmiany nazwy ulicy z przewagą
określonej nazwy, wówczas ta propozycja zmiany nazwy ulicy zostanie przedłożona Radzie Miejskiej
celem podjęcia stosownej uchwały.

§ 8. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do wiadomości mieszkańców na stronie
internetowej www.bip.mikolow.eu i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów oraz prasie lokalnej.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:
Burmistrz Mikołowa

Sekretarz Miasta

Rada Miejska

Referat Zagospodarowania
Przestrzennego

Załącznik do Zarządzenia Nr 1200/82/2017
Burmistrza Miasta Mikołów
z dnia 22 marca 2017 r.
FORMULARZ KONSULTACYJNY
w sprawie zmian nazw ulic w Mikołowie
Obecna nazwa

Proponowana nazwa

15 Grudnia
22 Lipca
Osiedle XXX-lecia PRL
Mariana Buczka
Józefa Wieczorka
Jana Kawalca
Jana Rajcy
Jana Bluszcza
Oskara Langego

Informacja 1:
Wyrażanie stanowiska następuje poprzez wpisanie propozycji zmiany nazw ulic w Mikołowie
Informacja 2:
Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie art. 23 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ).
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Podpis
Pesel

