
Zarządzenie Nr 581/1/2022 

Burmistrza Białej Piskiej 

z dnia 17 maja 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ulicy  
w obrębie Szkody 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.), w związku z § 2 ust. 2 pkt 5 oraz § 4 ust. 1 pkt 4 załącznika do Uchwały  
Nr XXIII/168/2016 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad  
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Biała Piska (Dz. Urz. Woj. 
Warm. - Maz. z 2017 r. poz. 574) - Burmistrz Białej Piskiej zarządza, co następuje: 

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Biała Piska w celu 
zaopiniowania nadania nazwy ulicy „Podmiejska" drodze gminnej wewnętrznej obejmującej działkę o nr 
geod. 496 w obrębie Szkody oznaczonej kolorem czerwonym na załączniku Nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 2. 1. Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w formie badania ankietowego badającego opinię 
mieszkańców. 

2. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego 
zarządzenia, opublikowana zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Białej Piskiej (bip.bialapiska.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej 
oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Szkody. 

3. Wzór ankiety konsultacyjnej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

4. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 23 maja 2022 r. do 6 czerwca 2022 r. 

§ 3. 1. Ankieta konsultacyjna, o której mowa w § 2 ust. 3 będzie do pobrania: 

1) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, ul. Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska; 

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej (bip.bialapiska.pl). 

2. Ankiety konsultacyjne należy składać: 

1) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, ul. Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska; 

2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Białej Piskiej, ul. Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 
Biała Piska (decyduje data wpływu do Urzędu); 

3) pocztą elektroniczną (podpisany skan) na adres: um@bialapiska.pl. 

§ 4. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Biała Piska. 

§ 5. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Kierownik Referatu Planowania 
Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji. 

§ 6. Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia zakończenia 
konsultacji poprzez ich ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej  
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Szkody. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 
przyjęty. 

 

                        Burmistrz 

                         /-/ Beata Sokołowska  

 


