
Uchwala J r XXXV.229.2022 

Rady Gminy Siubice 


z dnia 23 marca 2022 roku 


w sprawie: przeprowadzenia konsultacji spolecznych 

Na podstawie art. Sa us!. 2 ustawy ~ dnia 8 marca 1990 roku 0 samorZljdzie gminnym 
(Dz.U.2021.1372 t.j. z dnia 2021.07.27) 9raz art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku 0 

urzydowych nazwach miejscowosci i obiekt6w fizjograficznych (Dz.U.2019.1443 t.j. z dnia 
2019.08.01) uchwala siy, co nastypuje: 

§ 1 

Przeprowadzic konsultacje spoleczne 1 mieszkailcami miejscowosci Potok Bialy i 
miejscowosci Potok Czarny stanowi,!cej czysc miejscowosci Potok Bialy, w przedmiocie 

zmiany rodzaju miejscowosci Potok Czarny ustalonej urzydowo jako czysc wsi Potok Bialy na 
Potok Czarny rodzaj miejscowosci wies 

§2 

1. 	 Konsultacje byd,! polegaly na udziel~niu odpowiedzi na pytanie: Czy opowiada siC( 

Pan/Pani za zmian~ rodzaju miejsc:owOSCi Potok Czarny ustalonej urzC(dowo jako 
czC(sc wsi Potok Bialy na Potok Czarny rodzaj miejscowosci wies? 

2. 	 Udzielenie odpowiedzi na pytanie za~arte w ust. 1 nast,!pi w formie umozliwiaj,!cej 

wypowiedzenie siy "za", 'przeciw". I 
3. 	 Uprawnionymi do udzialu w konsultacjach spolecznych S,! wyl,!cznie mieszkancy 

miejscowosci Potok Bialy i Potok Czanny, posiadaj,!cy czynne prawo wyborcze. 
4. 	 Konsultacje byd,! prowadzone w formie pisemnej, poprzez wypelnienie i podpisanie 

formularza konsultacyjnego. I 
5. 	 Osoby uprawnione do udzialu w konsultacjach wyrazaj'! swoj,! opiniy poprzez postawienie 

znaku "X" w rubryce "za" lub "przeciw". 
6. 	 Konsultacjy przeprowadzi i opracuje zbiorcze wyniki komisja w skladzie 3 os6b 

wybranych z pracownik6w Urzydu Gminy w Slubicach. Imienny sklad komisji ustali W 6jt 
Gminy w drodze Zarz,!dzenia. 

7. 	 Komisja przekazy dokumentacjy i wynlki konsultacji W6jtowi Gminy w Slubicach. 
I 

8. 	 Obslugy organizacyjn,! przeprowadzenia konsultacji zapewni Sekretarz Gminy Slubice. 
I 

§ 3 

Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Slubice 

§4 
ia ogloszenia w Dzienniku Urzydowym 

Wojew6dztwa Mazowieckiego. 
Uchwala wchodzi w zycie w terminie 14 1ni od 

ady 

w:>ki 

http:2019.08.01
http:2021.07.27


Uzasadnienie 

W dniu 27 lipca 2021 roku weszlo w zycie Rozporz(}.dzenie Ministra Rozwoju, Pracy i 

Technologii z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji miejscowosci, ulic i adres6w (Dz.U. 

z 2021 r. poz. 1368). Zgodnie z § 6 ust. 4: "Nie prowadzi siy numeracji porz(}.dkowej dotycz(}.cej 

czysci miejscowosci". Raport z kontroli poprawnosci danych adres6w i ich zgodnosci z ww. 

Rozporz(}.dzeniem wykazal na terenie Gminy Slubice przypadek z czysci miejscowosci z 

przypisanymi punktami adresowymi: Potok Czarny (SIMC: 0575516) - liczba punkt6w: 24. 

W zwi(}.zku z powyzszym w celu zachowania istniej(}.cej numeracji budynk6w, 

prowadzenia numeracji zgodnie z obowi(}.zuj(}.cymi przepisami prawa, konieczne jest 

przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowosci Potok Czarny 

ustalonej urzydowo jako cZysc wsi Potok Bialy na Potok Czarny - rodzaj miejscowosci wies. 

Konsultacje byd(}. podstaw(}. do przygotowania uchwaly, kt6rajest konieczna do wyst(}.pienia do 

wlasciwego Ministra (za posrednictwem Wojewody) w sprawie zmiany rodzaju miejscowosci 

Potok Czarny ustalonej urzydowo jako cZysc wsi Potok Bialy na Potok Czarny - rodzaj 

mle] scowosci wies. 

cy Rady 


