
UCHWAŁA NR LXIV/339/2009 

RADY MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie trybu przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój konsultacji  
społecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy 

  
Na podstawie art. 5a w związku z art. 4 ust. 1 i 2 oraz 4b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) Rada Miasta 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się o przeprowadzeniu z mieszkańcami Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój konsul-
tacji społecznych w sprawie projektowanej zmiany granic Gminy.  

2. Konsultacje obejmują terytorium Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.  

§ 2. 1. Konsultacje z mieszkańcami w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój prze-
prowadza się poprzez rozprowadzenie wśród mieszkańców Gminy oraz podmiotów prowadzących na jej 
terenie działalność gospodarczą ankiet dotyczących projektowanej zmiany granic.  

2. Wzór ankiety konsultacyjnej stanowi załącznik nr 1 do uchwały.  
3. Projekt zmiany granic wyłożony zostanie w Biurze Rady Miasta Świeradów-Zdrój do wglądu.  
4. O terminie i miejscu wyłożenia projektu, o którym mowa w pkt 3, zawiadamia się mieszkańców  

w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.  
5. Konsultacje rozpoczynają się w dniu 8 marca 2010 r. i trwają do dnia 16 marca 2010 r.  

§ 3. 1. Udział w konsultacjach polega na przedstawieniu przez uprawnione podmioty swych opinii 
dotyczących projektu zmiany granic poprzez wypełnienie ankiet konsultacyjnych, o których mowa § 2 
pkt 1.  

2. Ankiety zostaną rozprowadzone i zebrane wśród mieszkańców miasta.  
3. Ankiety można także pobierać i składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Świeradów-

Zdrój, ul. 11 Listopada 35.  

§ 4. Rada Miasta Świeradów-Zdrój na sesji zwołanej najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia zakończenia 
konsultacji dokona ich oceny i ustali ich wynik.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.  
 
 
Przewodniczący Rady: 
Wioletta Urbańczyk 
 
 

  



Załącznik nr 1 do uchwały nr LXIV/339/ 
/2009 Rady Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 29 grudnia 2009 r. 

 
 

 Wzór ankiety konsultacyjnej 
do wyrażenia opinii w sprawie projektowanej zmiany granic Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój. 

 

Czy jest Pan(i) za przeprowadzeniem zmiany granic administracyjnych Gminy Miejskiej Świeradów-

Zdrój polegającej na włączeniu w obszar Świeradowa-Zdroju terenów otaczających miasto zgodnie  

z projektem wyłożonym do wglądu w biurze Rady Miasta Świeradów-Zdrój? 

   

 

    TAK                                           NIE                           WSTRZYMUJĘ SIĘ 

                                                                                                OD GŁOSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informacja: 

Opinie wyrazić należy stawiając znak „X” w kratce poniżej odpowiedzi „Tak”, „Nie” lub 

„Wstrzymuje się od głosu” 

Postawienie znaku „X” w więcej niż jednej kratce lub nie postawienie znaku „X” w żadnej z kratek 

powoduje nieważność opinii. 

 

 

 
 
 


