Zarządzenie Nr 982/GK/2019
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 30 października 2019r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji nazwy ulicy.
Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz §3, §5 i §23
Regulaminu Konsultacji Społecznych, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXI/238/16 Rady
Miejskiej w Słupsku z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji
Społecznych (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 17 marca 2016 r. poz. 1139).
zarządzam, co następuje:
§1.
Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami i mieszkankami Miasta Słupska dotyczące
nadania nazwy „Graniczna” ulicy zlokalizowanej na działkach nr 18, 19/1, 20, 22/3 i 22/6
w obrębie ewidencyjnym 1 Miasta Słupska.
§ 2.
Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców i mieszkanek miasta na temat
proponowanej nazwy dla ulicy oraz uzyskanie odpowiedzi na pytanie konsultacyjne:
„Czy chce Pan/Pani, aby ulicy zlokalizowanej na działkach nr 18, 19/1, 20, 22/3 i 22/6 w obrębie
ewidencyjnym 1 Miasta Słupska nadano nazwę „Graniczna” ?.
§ 3.
Lokalizację ulicy, o której mowa w §1, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4.
Konsultacje będą trwały od 12 listopada do 6 grudnia 2019 roku.
§ 5.
1. Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski.
2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formach:
1) spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 18 listopada 2019 r. o godz. 16.00 w sali nr
211 Urzędu Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 3;
2) dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się 25 listopada i 2 grudnia 2019 r. w godzinach
15.00 – 16.30 w Wydziale Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Słupsku,
Plac Zwycięstwa 3, pok. 313;
3) zgłaszania opinii i uwag za pomocą formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik
nr 2 do niniejszego zarządzenia, który należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej
w Wydziale Geodezji i Katastru (Pac Zwycięstwa 3, pok. 313) lub przesłać w wersji
elektronicznej na adres wgk@um.slupsk.pl (w tytule maila należy wpisać
„KONSULTACJE”);
4) udostępnienia dokumentów do konsultacji w formie papierowej w Wydziale Geodezji
i Katastru (Plac Zwycięstwa 3, pok. 313) oraz w formie elektronicznej w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz na oficjalnym serwisie miejskim
www.slupsk.pl .
3. Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy a zgłaszane w ich trakcie uwagi nie są
wiążące dla miasta.

§ 6.
Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialny jest Wydział Geodezji i Katastru
Urzędu Miejskiego w Słupsku.
§ 7.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Katastru.
§ 8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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