
 
UCHWAŁA NR XXIII/193/2016 

RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU 

z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta 

w przedmiocie zmiany nazw ulic w Białogardzie 

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 

w związku z § 5 uchwały Nr XXXV/313/05 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 26 października 2005 r. 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomor-

skiego z 2006 r. Nr 7, poz. 106 oraz z 2015 r. poz. 4130) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miasta w celu zasięgnięcia opinii w sprawie 

zmiany nazw ulic Dąbrowszczaków i Jana Patrycego w Białogardzie. 

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone na całym terytorium miasta. 

§ 3. Konsultacjom poddaje się następujące propozycje nowych nazw: 

1) ulica Dąbrowszczaków: 

a) Czesława Miłosza, 

b) Obrońców Westerplatte, 

c) Stefana Kardynała Wyszyńskiego; 

2) ulica Jana Patrycego: 

a) Kazimierza Jagiellończyka, 

b) Przemysła II, 

c) Władysława Warneńczyka. 

§ 4. 1. Konsultacje będą polegały na wyrażeniu przez mieszkańców opinii poprzez dokonanie wyboru po-

między proponowanymi w § 3 nowymi nazwami ulic lub wskazaniu własnej propozycji nowych nazw tych 

ulic. 

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w trybie zbierania opinii mieszkańców w formie ankiet konsulta-

cyjnych na formularzu według ustalonego wzoru, udostępnionym w siedzibie Urzędu Miasta Białogard, na 

stronie internetowej (WWW) Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz w prasie lokalnej 

i przekazanych przez mieszkańców do Urzędu Miasta Białogard na piśmie bezpośrednio lub przez operatora 

pocztowego oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

§ 5. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie 40 dni od dnia wejścia w życie uchwały. 

§ 6. Burmistrz, w drodze zarządzenia wydanego na podstawie § 6 uchwały Nr XXXV/313/05 Rady Miej-

skiej Białogardu z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z miesz-

kańcami miasta, określi sposób wykonania niniejszej uchwały w zakresie określonym w § 6 tej uchwały. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 października 2016 r.

Poz. 3736



§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Sławomir Domański 
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