
ZARZĄDZENIE NR 593/B/2016 

BURMISTRZA ŚWIEBODZINA 
z dnia 28 listopada 2016 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic położonych  

na terenie miasta Świebodzin 
 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 

446 z późn. zm.) oraz § 4 załącznika do uchwały Nr VII/121/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie  

z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych  

z mieszkańcami Gminy Świebodzin (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2015 r. poz. 882) zmienionej uchwałą 

Nr IX/148/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniającą uchwałę  

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Świebodzin 

(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2015 r. poz. 1249) w związku z  art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 

r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów  

i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744)  zarządza się, co następuje:  
 

§ 1.1.W okresie od 15 grudnia 2016 r. do 14 czerwca 2017 r. przeprowadza się konsultacje  

społeczne z mieszkańcami Gminy Świebodzin, zwane dalej konsultacjami. 

2. Przedmiotem konsultacji jest zebranie od uczestników konsultacji propozycji nowych nazw dla 

ulic położonych na terenie miasta Świebodzin, których nazewnictwo odwołuje się do osób, organizacji, 

wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce  

w latach 1944-1989. 
 

§ 2. Konsultacje poprzedzone będą uzyskaniem opinii Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie 

weryfikacji nazw ulic podlegających zmianie. 
 

§ 3.1. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje teren Gminy Świebodzin. 

2. W konsultacjach mogą brać udział osoby stale zamieszkałe na terenie Gminy Świebodzin,  

w głosowaniu nad wyborem nazwy ulicy brać będą udział mieszkańcy danej ulicy. 

 

§ 4. Konsultacje przeprowadza się w formie ankiety: 

1) z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego propozycji nazw ulic, stanowiącego załącznik nr 1 do 

zarządzenia, 

2) poprzez wybór propozycji nazwy ulicy na ankiecie do głosowania, której ramowy wzór stanowi 

załącznik nr 2 do zarządzenia. 

 

§ 5. Terminy przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z konsultacjami określa 

harmonogram konsultacji stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia. 
 

§ 6. Konsultacje przeprowadzi Zespół ds. zmiany nazw ulic, w składzie: 

1) Beata Amrogowicz – Sekretarz Gminy Świebodzin – Przewodnicząca Zespołu, 

2) Krystyna Szylko - Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu 

Miejskiego w Świebodzinie – Członek Zespołu, 

3) Wacław Żurakowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Świebodzinie – Członek Zespołu, 

4) Franciszek Karczyński – Przewodniczący Komisji Planu, Budżetu, Inwestycji i Gospodarki 

Nieruchomościami Rady Miejskiej w Świebodzinie – Członek Zespołu, 

5) Mieczysław Bohonos – Radny Rady Miejskiej w Świebodzinie – Członek Zespołu, 

6) Ryszard Kortus – Radny Rady Miejskiej w Świebodzinie – Członek Zespołu, 

7) Artur Kubacki - Radny Rady Miejskiej w Świebodzinie – Członek Zespołu, 

8) Zbigniew Napierała - Radny Rady Miejskiej w Świebodzinie – Członek Zespołu, 

9) Piotr Rostowski - Radny Rady Miejskiej w Świebodzinie – Członek Zespołu, 

zwany dalej Zespołem. 

 

 



§ 7.1. Propozycję nowych nazw ulic mogą zgłosić mieszkańcy stale zamieszkali na terenie Gminy 

Świebodzin. 

2. Przez stałe zamieszkanie należy rozumieć zamieszkanie na terenie Gminy Świebodzin pod 

oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu. 

3. Propozycję nowej nazwy ulicy należy złożyć na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym 

załącznik nr 1 do zarządzenia. 

4. Formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy Świebodzin www.bip.swiebodzin.eu w zakładce Konsultacje społeczne oraz  

w wersji papierowej w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie (pokój nr 22). 

5. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w terminie od 20 lutego 2017 r. do 24 marca 

2017 r. 

1) w wersji papierowej listownie na adres Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 

Świebodzin z dopiskiem na kopercie „Konsultacje społeczne” lub osobiście w Sekretariacie Urzędu 

Miejskiego w Świebodzinie (pokój nr 22), 

2) lub mailowo na adres konsultacje@um.swiebodzin.pl w formie zeskanowanego wypełnionego 

formularza zgłoszeniowego. 

6. W przypadku zgłoszenia propozycji nowej nazwy ulicy przez osobę niepełnoletnią, wymagana jest 

zgoda opiekuna prawnego na udział nieletniego w konsultacjach, potwierdzona własnoręcznym podpisem 

opiekuna prawnego na formularzu zgłoszeniowym. 

7. Zespół prowadzi rejestr formularzy zgłoszeniowych z propozycjami nazw ulic. 

 

§ 8. 1. Propozycje nowych nazw ulic podlegają procesowi opiniowania przez Zespół pod względem 

zgodności z obowiązującymi przepisami. 

2. Zgłoszone propozycje nowych nazw ulic, które nie uzyskają pozytywnej opinii Zespołu zostaną 

odrzucone. 

3. Do 20 kwietnia 2017 r. z weryfikacji zgłoszonych propozycji nowych nazw ulic sporządza się 

protokół, który udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świebodzin w zakładce 

Konsultacje społeczne. Dla propozycji nazw ulic, które zostały odrzucone, w protokole umieszcza się 

uzasadnienie ich odrzucenia. 

 

§ 9. 1. Głosowanie mieszkańców odbywać się będzie od 24 kwietnia 2017 r. do 12 maja 2017 r. 

2. W głosowaniu biorą udział mieszkańcy stale zamieszkali na terenie ulicy, której nazwa podlega 

zmianie. 

3. W przypadku głosowania przez osobę niepełnoletnią, wymagana jest zgoda opiekuna prawnego 

na udział nieletniego w konsultacjach, potwierdzona własnoręcznym podpisem opiekuna prawnego  

na ankiecie do głosowania. 

4. Głosowanie odbywa się bezpośrednio, korespondencyjnie i elektronicznie. 

5. Głosowanie, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza się poprzez: 

1) wrzucenie wypełnionej ankiety do głosowania do urny znajdującej się w Sekretariacie Urzędu 

Miejskiego w Świebodzinie (ul. Rynkowa 2, pokój nr 22),  

2) przesłanie wypełnionej ankiety do głosowania na adres Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, 

ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin z dopiskiem na kopercie „Konsultacje społeczne”, 

3) przesłanie na adres e-mail konsultacje@um.swiebodzin.pl zeskanowanej wypełnionej ankiety do 

głosowania. 

6. Każdy mieszkaniec danej ulicy może złożyć maksymalnie jedną ankietę do głosowania. 

7. Głosowanie obejmuje dokonanie przez mieszkańca danej ulicy na ankiecie do głosowania wyboru 

jednej propozycji nowej nazwy ulicy poprzez postawienie znaku X w kratce położonej z prawej strony 

obok wybranej nowej nazwy ulicy. 

8. Za nieważny uznaje się głos: 

1) oddany na ankiecie do głosowania, na której postawiono znaku X w kratkach obok nazwy więcej niż 

jednej propozycji nowej nazwy ulicy lub nie postawiono znaku X w żadnej z kratek, 

2) oddany na ankiecie nie zawierającej wskazania imienia i nazwiska oraz podpisu głosującego,  

a w przypadku oddania głosu przez osobę niepełnoletnią bez zgody prawnego opiekuna, 

http://www.bip.swiebodzin.eu/
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2) oddany przez osobę nie będącą mieszkańcem danej ulicy, 

3) oddany przez mieszkańca na więcej niż jednej ankiecie do głosowania, 

4) oddany na ankiecie innej niż wzór określony w załączniku nr 2. 

9. Ustalenie wyników polega na zsumowaniu głosów ważnie oddanych na każdą propozycję nowej 

nazwy ulicy oraz ustaleniu rankingu propozycji nazw ulic w kolejności od tej, które otrzymała największą 

liczbę głosów. 

 

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Świebodzin.  

 

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

    Burmistrz Świebodzina 

        /-/ Dariusz Bekisz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr 593/B/2016 

Burmistrza Świebodzina  

z dnia 28 listopada 2016 r.  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

 

Propozycji nowej nazwy dla ulicy ………………………..…………., położonej w Świebodzinie 

 

 

 

 

Proponowana nowa nazwa ulicy  

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowe informacje o zgłaszającym propozycję nowej nazwy ulicy 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Nr telefonu kontaktowego  

E-mail  

Uzasadnienie propozycji nowej nazwy ulicy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

       ………………………………………………… 

       Data i własnoręczny podpis zgłaszającego 
W przypadku osoby niepełnoletniej wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na udział w konsultacjach społecznych 

dotyczących zmiany nazw ulic położonych na terenie miasta Świebodzin, potwierdzona własnoręcznym podpisem opiekuna 

prawnego. 

 

………………………………………………… ………………………………………………… 

       Imię i nazwisko opiekuna prawnego  Data i własnoręczny podpis opiekuna prawnego 

 



Załącznik nr 2  

do Zarządzenia Nr 593/B/2016  

Burmistrza Świebodzina  

z dnia 28 listopada 2016 r.  
 

ANKIETA DO GŁOSOWANIA  

 

Wybór nowej nazwy dla ulicy ……………………………………., położonej w Świebodzinie 
 

Do głosowania uprawniony jest mieszkaniec stale zamieszkały na ulicy ……………………, położonej  

w Świebodzinie, Aby głos był ważny prosimy o wybranie 1 nazwy poprzez postawienie znaku X w kratce  

z prawej strony obok wybranej nowej nazwy ulicy. 

 

Lp. Proponowana nowa nazwa ulicy ………………………………. Oddany głos 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

…   

 

Dane głosującego (prosimy wypełnić drukowanymi literami):   

Imię ……………………………………………………………… 

Nazwisko ………………………………………………………... 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………............................................. 

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

 

 

       …………………………………………………… 

     Data i własnoręczny podpis głosującego 
W przypadku osoby niepełnoletniej wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na udział w konsultacjach społecznych 

dotyczących zmiany nazw ulic położonych na terenie miasta Świebodzin, potwierdzona własnoręcznym podpisem opiekuna 

prawnego. 

 

………………………………………………… ………………………………………………… 

       Imię i nazwisko opiekuna prawnego  Data i własnoręczny podpis opiekuna prawnego 

 



Załącznik nr 3  

do Zarządzenia Nr 593/B/2016  

Burmistrza Świebodzina  

z dnia 28 listopada 2016 r.  

 

HARMONOGRAM  

KONSULTACJI DOTYCZĄCYCH ZMIANY NAZW ULIC  

POŁOŻONYCH NA TERENIE  MIASTA ŚWIEBODZIN 

Od 15 grudnia 2016 r. do 15 lutego 2017 r. 
Uzyskanie przez Zespół ds. zmiany nazw ulic 

opinii Instytutu Pamięci Narodowej 

Do 16 lutego 2017 r. 
Publikacja nazw ulic położonych na terenie 

miasta Świebodzin podlegających zmianie 

Od 20 lutego 2017 r. do 24 marca 2017 r. 
Składanie przez mieszkańców Gminy 

Świebodzin propozycji nowych nazw ulic 

Od 27 marca 2017 r. do 20 kwietnia 2017 r. 
Weryfikacja przez Zespół ds. zmiany nazw 

ulic propozycji zgłoszonych nazw 

Do 21 kwietnia 2017 r. 
Publikacja propozycji zweryfikowanych 

nazw ulic 

Od 24 kwietnia 2017 r. do 12 maja 2017 r. 
Głosowanie przez mieszkańców ulic, których 

nazwy podlegać będą zmianie   

Do 12 czerwca 2017 r. 

Ustalenie zbiorczych wyników  

z przeprowadzonych konsultacji  

i przekazanie Burmistrzowi Świebodzina 

propozycji nowych nazw ulic 

Do 14 czerwca 2017 r. Ogłoszenie wyników konsultacji 

 

 

 


