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GNP.0113.1.2023 

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH  

w sprawie dotyczącej zmiany rodzaju miejscowości  

Kąpity (część wsi Samagowo) na Kąpity (kolonia) 

położonej w gminie Olsztynek, województwo warmińsko-mazurskie 

Burmistrz Olsztynka na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych 

nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1443) oraz uchwały 

Nr XIII-139/2012 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami ogłasza: 

1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Kąpit w sprawie zmiany rodzaju 

miejscowości Kąpity (część wsi Samagowo) na Kąpity (kolonia) położonej w gminie 

Olsztynek, województwo warmińsko-mazurskie. 

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 15 marca 2023 r. do 24 marca 2023 r. 

3. W konsultacjach społecznych mają prawo brać udział stali mieszkańcy Kąpit. 

4. Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców Kąpit (część wsi 

Samagowo) w kwestii dotyczącej ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Kąpity. 

5. W dniu 24 marca 2023 r. o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Kąpit 

w domu sołtysa sołectwa Samagowo-Kąpity. 

6. Konsultacje społeczne polegają na zgłoszeniu opinii w formie ankiety w sprawie zmiany 

rodzaju miejscowości Kąpity z części wsi na kolonię w terminie do 24 marca 2023 r.: 

a) na spotkaniu z mieszkańcami, 

b) w Urzędzie Miejskim w Olsztynku pok. nr 20, 

c) drogą elektroniczną na adres: geodeta@olsztynek.pl, 

d) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Olsztynku, Ratusz 1, 11-015 

Olsztynek. 

 

Ankiety wniesione w inny sposób niż opisany powyżej, bez wskazania imienia  

i nazwiska osoby zgłaszającej lub po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. 
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Sprawę prowadzi: Hanna Argalska tel. 895195479 

 

 
 


