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Wójta Gminy Mirzec

z dnia s lutego 2021  r.

ANKIETA KONSULTACYJNA

w sprawie nadania nazwy u]icy polożonej w miejscowości Mirzec StaTy,
obręb Mirzec H, gm. Mirze€

Wypełnione  i podpisane  ankiety  konsultacyjne  należy  przesłać  pocztą na adres  Urząd  Gminy  w Mim
Mirzec  Stary 9 27-220  Mirzec,  lub  na adres poczty elektronicznej   sekretariat@mirzec.pl   bądź  dostarczyć
bezpośrednio do Urzędu Gminy w Mircu w godzinachjego pracy.

Czy jest Pan/Pani 2n nadaniem przedstawionej poniżej nazwy u]icy dla drogi ozmczonej na mapie,
stanowiącej za]ącznik  do projektu ucl)wały.

PROPONOWA1\lA NAZWA ULICY TAK NIE
Nie zgadąum sięzproponowanąnazwą ulicyproponujęnazwęulicy

1 u]. Księdza Romana Kot]aiza
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Uprawnionymi  do   udziału  w konsultacjach  społecznych,   są  mieszkańcy  sołectwa  Mirzec  11,  w celu
po2nania   opinii   mieszkańców   w sprawie   będącej   przedmiotem   konsultacji   tj.   nadania   nazwy   ulicy
stanowiącej   część  drogi  powiatowej   nr  0557T   Skarżysko  Kamiema  -  Mirzec,   będącej   przedmiotem
projektu  Uchwały  Rady  Gminy  w Mircu  w sprawie  nadania  nazwy  ulicy  w miejscowości  Mirzec  Staiy,
obręb geodezyjny Mirzec 11, gm. Mirzec.

Imię i nazwisko

Adres nieruchomości

Wyrażam  zgodę  m  przetwa[zanie  i wykorzystywaDie  moich  danych  osobowych  wylącznie  m
potmeby   konsultacji   społecznych   organizowanych   przez   Urząd   Gminy   w Mircu,   dotyczących
i)rojektu  uchwaly  Rady  Gminy  w   Mircu  w sprawie  nadania  nazwy  u[icy  w miejscowości  Mirzec
Stary.

Oświadczam,  że  zapoznałem/łam  się  z Klauzulą  infomacji  dotyczącą  przetwarzania  moich  danych
osobowych przez Administratora, stanowiącą załączmik do niniejszej ankiety.
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( miejscowość, data, czyte]ny podpis)
Uzasadnienie do nowej nazwry u]icy

Podjęcie  uchwały  w sprawie  nadania  nazwy  dla  tej   części  ulicy  jest  celowe  i w  pehi  uzaLsadnione.
Pozwoli  na  wprowadzenie  prawidłowej  numeracji  budynków.  Ułatwi  lokalizację  indywidualnych  posesji
oraz wprowadzi porządek w poszczególnych adresach budynków.

Nazwa ul. Księdza Romana Kotlarza  została zaproponowana przez Wójta Gminy Mirzec.
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