
ZARZĄDZENIE 36/2023 

Burmistrza Olsztynka 

z dnia 7  marca 2023 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju 

miejscowości Kąpity (część wsi Samagowo) na Kąpity (kolonia), 

położonej w gminie Olsztynek, województwo warmińsko-mazurskie 

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 - zarządzam, co następuje: 

§1. Przeprowadza się 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. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie opinii w sprawie zmiany rodzaju miejscowości 

Kąpity z części wsi na kolonię. 

§3. Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców Kąpit w kwestii 

dotyczącej ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Kąpity. 

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

§5. Konsultacje obejmują zasięgiem miejscowość Kąpity (część wsi Samagowo). 

§6. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach: 

1) bezpośredniego spotkania z mieszkańcami w postaci zebrania w dniu 24 marca 

2023 r. o godz. 10.00 w domu sołtysa sołectwa Samagowo-Kąpity, 

2) wyrażenie opinii mieszkańców w formie ankiety, którą należy doręczyć do dnia 

24 marca 2023 r. 

§7. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych oraz ogłoszenie o zwołaniu zebrania, o których 

mowa w § 6 zostaną podane do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Olsztynku i tablicach ogłoszeń w sołectwie Samagowo-Kąpity 

oraz opublikowane na stronie internetowej urzędu (olsztynek.pl) i w Biuletynie Informacji 

Publicznej (bip.olsztynek.pl). 

§8. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Kierownik Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami i Planowania Urzędu Miejskiego w Olsztynku. 

§9. O wynikach konsultacji Burmistrz Olsztynka poinformuje na stronie internetowej 

Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 14 dni od dnia ich zakończenia. 

§10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   BURMISTRZ OLSZTYNKA 

 /-/ Robert Waraksa 

 

 


