
 

 

Zarządzenie nr LV/2022 

Burmistrza Pyzdr 

z dnia 15 grudnia 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej 

nazwy miejscowości 

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. 

o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1443) 

Burmistrz Pyzdr  

§ 1 

1. Postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące opinii mieszkańców 

miejscowości: Żdżary w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości: 

Żdżary - przysiółek wsi Zapowiednia na Żdżary - przysiółek  

2.  Uprawnione do udziału w konsultacjach społecznych są osoby pełnoletnie mieszkające na 
terenie miejscowości Żdżary. 

 

3. Konsultacje uważa się za ważne niezależnie od liczby mieszkańców, którzy wzięli  w nich 

udział. 

§ 2 

Konsultacje prowadzone będą w terminie od dnia 19 grudnia 2022 r. do dnia 23 grudnia 

2022 r. 

§ 3 

 1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej, poprzez wypełnienie i podpisanie 

formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia. 

Formularz konsultacyjny: 

- zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej; 

- zostanie wyłożony w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach 

- zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń sołectwa Zapowiednia 

 

2. Wypełnione formularze konsultacyjne można złożyć w sekretariacie urzędu w dniach 

 i godzinach urzędowania, przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Pyzdrach: 

ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry lub w formie skanu drogą elektroniczną na adres 

planowanie@pyzdry.pl 

3. Składając formularz konsultacyjny należy podać:  imię, nazwisko i adres zamieszkania. 

 



 

 

 

 

§ 4 

Formularz konsultacyjny w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości 

stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 5 

 Z przeprowadzonych konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie. 

 

§ 6 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam pracownikowi ds. planowania 

przestrzennego 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

       

 

                                                                                Burmistrz Pyzdr 

                                                                                          /-/ Przemysław Dębski 


