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O G Ł O S Z E N I E 

O przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zmiany urzędowego rodzaju 
miejscowości 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąsosz 
 

działając na podstawie Uchwały Nr IX/60/15 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 11 września 2015 r. 
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy 
Wąsosz (Dz. Urz. Poz. 3817), w związku z Uchwałą nr XLIX/371/23 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 31 
stycznia 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wąsosz w 
przedmiocie wyrażenia opinii co do zmiany rodzaju miejscowości na terenie gminy oraz Zarządzenia Nr 
851/23 Burmistrza Wąsosza z dnia 10 lutego 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości 

 
o g ł a s z a 

 
konsultacje społeczne dotyczące zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Czaple, Jawor, Kobylniki, 
Marysin, Młynary, Stefanów, Unisławice, Zubrza, Borowna, Podmieście, Sądowel. 

1. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców miejscowości Czaple, Jawor, Kobylniki, 
Marysin, Młynary, Stefanów, Unisławice, Zubrza, Borowna, Podmieście, Sądowel w sprawie 
zmiany urzędowego rodzaju miejscowości. Konsultacje społeczne skierowane są do 
wszystkich mieszkańców w/w miejscowości. 

2. Termin konsultacji ustala się  od 20 lutego 2023r. do 06 marca 2023r. 
3. Konsultacje społeczne prowadzone będą poprzez: 

 zbieranie uwag i opinii w formie pisemnej w terminie do dnia 06 marca 2023 r. Wzór 
formularza na którym można składać opinie i uwagi dostępny jest na stronie internetowej 
Gminy Wąsosz, stronie BIP, w Urzędzie Gminy Wąsosz oraz u sołtysów. Wnioski, uwagi i 
opinie należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego Wąsosza, Pl. Wolności 17, 56-210 
Wąsosz 

5. Dokumenty związane z konsultacjami społecznymi dostępne są: 

 Na stronie internetowej Gminy Wąsosz (www.wasosz.eu) 

 W biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego Wąsosza 

 W sekretariacie Urzędu Miejskiego Wąsosza, w dniach i godzinach urzędowania  

 U sołtysów sołectw. 

6. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla organów Gminy. 
7. O wynikach konsultacji Burmistrz poinformuje na stronie internetowej Gminy Wąsosz, BIP, na 

tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz tablicach informacyjnych sołectw. 

 
Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach urzędowania w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Gruntami  
tut. Urzędu (pokój nr 6) lub telefonicznie 65 543 78 5 
   

W załączeniu Formularze konsultacji (.pdf) 

 

http://www.wasosz.eu/

