Gizałki, 18.05.2022 r.
RNPP.6625.1.2021

O B W I E S ZC ZE N I E
Urząd Gminy Gizałki informuje, że w dniach od 26.05.2022 r. do 7.06.2022 r. zostaną
przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Gizałki w sprawie nadania
nazwy ulicy w miejscowości Gizałki. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiet
skierowanych do mieszkańców gminy. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego
obwieszczenia. Wzór ankiety można otrzymać w Urzędzie gminy Gizałki, u sołtysa sołectwa Gizałki
lub pobrać ze strony internetowej https://bip.gizalki.pl (Ogłoszenia i obwieszczenia).
Wszelkie opinie do projektu uchwały należy składać wg załączonego wzoru ankiety, w sekretariacie
Urzędu Gminy Gizałki, lub listownie na adres: Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki,
albo na adres e-mail: ug@gizalki.pl, w podanym wyżej terminie.

- PROJEKT Załącznik nr 1
do obwieszczenia z dnia
18.05.2022 r.

UCHWAŁA NR / /2022
RADY GMINY GIZAŁKI
z dnia …………….. 2022 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gizałki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.) i za zgodą
współwłaścicieli terenu, Rada Gminy Gizałki uchwala, co następuje:
§1
Ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną, w skład której wchodzi działka ewidencyjna nr 157/6
w miejscowości Gizałki nadaje się nazwę: ulica Zielona
§2
Przebieg o ulicy, o której mowa w § 1, oznaczono w załączniku nr 1 do Uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

- PROJEKT -

Załącznik nr 1 do uchwały
nr / /2022
Rady Gminy Gizałki
z dnia … 2022 r.

ANKIETA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gizałki –
ulica Zielona.
1. Uzasadnienie prowadzonych konsultacji:
Celem przeprowadzenia konsultacji jest nadanie nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości
Gizałki, dz. nr 157/6.
2. Dane składającego ankietę:

Imię i nazwisko
Adres
e-mail
tel.
3. Opinia:
……………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………..
(miejscowość, data)

………………………………..
(podpis)

