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KPM.0050.370.2020 

ZARZĄDZENIE NR 370/2020 

PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO 

z dnia 23 listopada 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy działkom 

oznaczonym w ewidencji gruntów numerami: 23/12 i 22/17 w obr. 25, wykorzystywanym jako 

droga dojazdowa do nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ulicy 

Wola Wiaderna w Tomaszowie Mazowieckim. 

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

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), oraz uchwały Nr XXVI/252/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa 

Mazowieckiego z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2016 r. poz. 1884), zarządzam, co następuje: 

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy działkom 

oznaczonym w ewidencji gruntów numerami: 23/12 i 22/17 w obr. 25, wykorzystywanym jako droga 

dojazdowa do nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ulicy Wola 

Wiaderna w Tomaszowie Mazowieckim. 

§ 2. Konsultacje mają na celu zebranie od mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego 

propozycji nazwy dla drogi dojazdowej zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewidencji 

gruntów numerami: 23/12 i 22/17 w obr. 25. 

§ 3. Konsultacje społeczne odbędą się w okresie od 1 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku 

w formie zbierania propozycji nazwy ulicy poprzez formularze ankietowe. 

§ 4. Szczegółowe zasady i tryb konsultacji określa ogłoszenie, którego treść stanowi załącznik nr 

1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 5. Propozycje nowej nazwy należy składać na formularzu ankietowym, którego wzór określa 

załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 6. Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział 

Architektury i Gospodarki Nieruchomościami. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz podlega publikacji na stronie 

internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. 

  

Prezydent Miasta 
 
 

Marcin Witko 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 370/2020 

Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 

z dnia 23 listopada 2020 r. 

OGŁOSZENIE 

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza konsultacje społeczne dotyczące nadania 

nazwy działkom oznaczonym w ewidencji gruntów numerami: 23/12 i 22/17 w obr. 25, 

wykorzystywanym jako droga dojazdowa do nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową w rejonie ulicy Wola Wiaderna w Tomaszowie Mazowieckim. 

Konsultacje społeczne odbędą się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w formie 

zbierania propozycji nazwy ulicy poprzez formularze ankietowe. 

Konsultacje społeczne adresowane są do mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego. 

Propozycje nazw ulic na formularzu ankietowym należy składać w terminie od 1 do 31 grudnia 

2020 roku. 

Wyniki konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od daty ich 

zakończenia na stronie internetowej Urzędu Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 Formularz ankietowy można uzyskać:  

- w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym: http://bip.tomaszow.miasta.pl, 

w zakładce „Konsultacje Społeczne”, oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.tomaszow-

maz.pl) w zakładce „Strefa mieszkańca” - „Konsultacje społeczne”. 

- w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta, parter budynku głównego, ul. P.O.W. 10/16, 97-200 

Tomaszów Mazowiecki, w godzinach pracy Urzędu. 

Wypełniony formularz ankietowy można składać:  

1) w wersji papierowej w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Maz. ul. POW 10/16, parter budynku A, 

w Kancelarii Ogólnej, w godzinach pracy Urzędu Miasta, 

2) w wersji elektronicznej w formie skanu ankiety przesłanego na adres email: wgn@tomaszow-

maz.pl. 

Propozycje nie będą rozpatrywane, jeśli zostaną złożone:  

1) w innej formie niż na formularzu ankietowym, 

2) po terminie wskazanym w ogłoszeniu, 

3) jako anonimowe 

4) a także jeśli proponowane nazwy będą: 

a) obraźliwe, wulgarne, ośmieszające, poniżające, 

b) nazwami które już istnieją w mieście Tomaszowie Maz. 

http://www.tomaszow-maz.pl/
http://www.tomaszow-maz.pl/
mailto:wgn@tomaszow-maz.pl
mailto:wgn@tomaszow-maz.pl
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Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Architektury 

i Gospodarki Nieruchomościami. 

Wyniki konsultacji społecznych, poza sytuacjami określonymi w ustawach, mają charakter 

opiniodawczy i nie są wiążące.         
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 370/2020 

Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 

z dnia 23 listopada 2020 r. 

FORMULARZ ANKIETOWY 

konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy działkom oznaczonym w ewidencji gruntów 

numerami: 23/12 i 22/17 w obr. 25, wykorzystywanym jako droga dojazdowa  

do nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ulicy Wola Wiaderna 

w Tomaszowie Mazowieckim. 

  

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dane teleadresowe (adres do korespondencji, telefon, e-mail): ….………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

Propozycja nazwy: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Uzasadnienie: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych  

z przeprowadzeniem konsultacji. 

         ……………………………………… 

          podpis  

  

Wypełniony formularz ankietowy można składać w terminie: 1-31 grudnia 2020 r.  

w następujący sposób: 

1) w wersji papierowej w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Maz. ul. POW 10/16, parter budynku A, 

w Kancelarii Ogólnej, w godzinach pracy Urzędu Miasta, 

2) w wersji elektronicznej w formie skanu ankiety przesłanego na adres email: wgn@tomaszow-

maz.pl. 

mailto:wgn@tomaszow-maz.pl
mailto:wgn@tomaszow-maz.pl

