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UCHWAŁA NR LVII/269/2022
RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH

z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie: ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Mydłowca w sprawie 
wyrażenia opinii o zmianie rodzaju miejscowości 

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1309) 
w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 
fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1443), Rada Miejska w Iwaniskach uchwała, co następuje 

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Mydłowca w sprawie zmiany rodzaju 
miejscowości Mydłowiec, z rodzaju - część wsi Mydłów na rodzaj – wieś.. 

§ 2. W konsultacjach mają prawo wziąć udział osoby, które posiadają czynne prawo wyborcze i zamieszkują na 
terenie miejscowości Mydłowiec. 

§ 3. W toku konsultacji mieszkańcy wypowiadają opinie w sprawie przedstawionej w § 1. Opinia mieszkańców 
będzie wyrażona poprzez składanie podpisów na listach konsultacyjnych. 

§ 4. Listy konsultacyjne sporządzone zostaną w dwóch egzemplarzach: 

- - na jednym egzemplarzu podpisują się mieszkańcy wyrażający opinię pozytywną dotyczącą sprawy 
przedstawionej w § 1, 

- - na drugim egzemplarzu podpisują się mieszkańcy wyrażający opinię negatywną dotyczącą sprawy 
przedstawionej w § 1. 

§ 5. Konsultacje przeprowadzi Komisja powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska zgodnie 
z kalendarzem czynności konsultacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 6. Kalendarz czynności, obwód konsultacyjny oraz skład Komisji podaje się do publicznej wiadomości 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Iwaniska oraz na stronie internetowej: 
www.iwaniska.eu. 

§ 7. Komisja niezwłocznie po zakończeniu konsultacji ustali wynik konsultacji i przedstawi go do publicznej 
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Iwaniska oraz na stronie 
internetowej: www.iwaniska.eu.Protokół z przebiegu i wyników konsultacji przedłoży Radzie Miejskiej 
w Iwaniskach na najbliższej Sesji od dnia ich zakończenia. 

§ 8. Koszty związane z przeprowadzeniem konsultacji pokrywa się z budżetu gminy. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Iwaniska. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Wiesław Kowalczyk
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Załącznik do Uchwały Nr LVII/269/2022

Rady Miejskiej w Iwaniskach

z dnia 26 stycznia 2022 r.

Kalendarz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

 
Data wykonania czynności Konsultacyjnych Treść czynności konsultacyjnych 
Do dnia 28 lutego 2022 r. Powołanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska Komisji Konsultacyjnej 

Do dnia 02 marca 2022 r. Sporządzenie spisów osób uprawnionych do konsultacji przez stanowisko ewidencji 
ludności 

W dniach od 3 do dnia 8 marca 2022 r. Konsultacje 
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Uzasadnienie

Na terenie miejscowości Mydłowiec występuje odrębna numeracja porządkowa. Zgodnie z § 6 ust. 
4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji 
miejscowości, ulic i adresów nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości. 

W wykazie urzędowych nazw miejscowości Mydłowiec jest częścią wsi Mydłów. 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne 


