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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 z późn. zm.1)) Rada Miejska w Niemodlinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne celem nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na 
działce ewidencyjnej nr 226 z k.m. 5, obręb Niemodlin, gmina Niemodlin, łączącej ulicę Bohaterów Powstań 
Śląskich i ulicę Daszyńskiego w Niemodlinie. 

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone wśród mieszkańców miasta Niemodlina, podmiotów 
prowadzących działalność pożytku publicznego oraz przedsiębiorców działających na terenie miasta 
Niemodlina, zwanymi dalej "mieszkańcami" w terminie od 26 lutego do 12 marca 2021 r. 

§ 3. 1. Konsultacje odbędą się poprzez podanie do publicznej wiadomości Zawiadomienia 
o przeprowadzanych konsultacjach, określającego przedmiot konsultacji, ich termin oraz zasady udziału 
w konsultacjach oraz zebranie od mieszkańców propozycji nazwy ulicy. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez 
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, 
zwanego dalej Urzędem, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na tablicach i słupach ogłoszeniowych 
w Niemodlinie. 

§ 4. Mieszkańcy, biorący udział w konsultacjach propozycje nazwy ulicy bedą mogli zgłaszać, podając 
odpowiednio imię i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę podmiotu i adres siedziby oraz propozycję nazwy 
ulicy: 

- w formie papierowej przesyłając na adres Urzędu, ul. Bohaterów Powstań Ślaskich 37, 49-100 Niemodlin 
albo dostarczając do siedziby Urzędu lub 

- w formie elektronicznej na wskazany w Zawiadomieniu o przeprowadzanych konsultacjach adres mailowy. 

§ 5. Wyboru nazwy ulicy dokonają Komisje Rady Miejskiej w Niemodlinie, spośród propozycji 
zgłoszonych przez mieszkańców celem przygotowania projektu uchwały, w sprawie nadania nazwy ulicy. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
  

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 
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Uzasadnienie

Przyjęcie zasad i trybu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Niemodlin wynika z art. 5a
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Konsultacje społeczne przeprowadza się
w sprawach ważnych dla mieszkańców gminy w celu jak najpełniejszego informowania społeczności
o planowanym projekcie lub inwestycji, zebrania opinii i uwag, a także wyboru najbardziej optymalnego
rozwiązania uwzględniającego postulaty mieszkańców.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: BBF1698F-DCD3-4BD7-AD68-41F2C00366FD. projekt Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 3 Ustęp 2

	Paragraf 4
	Paragraf 4 Tiret 1 (1)
	Paragraf 4 Tiret 2 (2)

	Paragraf 5
	Paragraf 6
	Paragraf 7

	Załącznik

