Zarządzenie Nr 468/1715/17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 3 lipca 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulic Oskara
Lange i Lucjana Szenwalda

Na podstawie: art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 i 1579), §1 uchwały Nr XXII/332/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia
12 stycznia 2005 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta
Koszalin, uchwały Nr XXXII/468/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulic Lucjana
Szenwalda i Oskara Lange,
zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami społeczne z mieszkańcami Osiedla „im.
Jana i Jędrzeja Śniadeckich”, Osiedla „Bukowe”, Osiedla „im. Tadeusza Kotarbińskiego” w sprawie
zmiany nazwy ulicy Oskara Lange oraz mieszkańcami Osiedla „im. Melchiora Wańkowicza”
w sprawie zmiany nazwy ulicy Lucjana Szenwalda.
§ 2. Przedmiotem konsultacji społecznych jest zebranie od uczestników konsultacji propozycji
nowych nazw ulic Oskara Lange i Lucjana Szenwalda oraz wybranie przez uczestników konsultacji
propozycji nowych nazw wskazanych ulic.
§ 3. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od 1 lipca do 30 września 2017
roku.
§ 4. 1. Konsultacje zainicjowane zostaną spotkaniem konsultacyjno – informacyjnym
z mieszkańcami Osiedla „im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich”, Osiedla „Bukowe”, Osiedla „im. Tadeusza
Kotarbińskiego” oraz Osiedla „im. Melchiora Wańkowicza”, które odbędzie się 6 lipca o godzinie
17.00 na Politechnice Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich 2.
2. O terminie spotkania mieszkańcy ulic, których nazwy będą zmieniane zostaną poinformowani
pisemnym zaproszeniem oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie www.koszalin.pl oraz
stronie www.obywatelski.koszalin.pl.
§ 5. 1. Propozycje nowych nazw ulic zbierane będą w formie ankiet konsultacyjnych na formularzu
według ustalonego wzoru, udostępnionego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie, na stronie
internetowej www.koszalin.pl oraz www.obywatelski.koszalin.pl i przekazanego bezpośrednio
mieszkańcom.
2. Wypełnioną ankietę konsultacyjną mieszkańcy będą mogli składać w sposób tradycyjny w wersji
papierowej lub elektroniczny na stronie www.obywatelski.koszalin.pl.
3. Punkty w których będą przeprowadzone konsultacje (punkty konsultacyjne):
1) Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7;
2) Salon 2000 Plus – pralnia, ul. Szenwalda 2a;
3) Sano, ul. Śniadeckich 31.

4. Zbieranie ankiet konsultacyjnych potrwa od 6 do 13 lipca 2017 roku.
§ 6. 1. Zebrane ankiety konsultacyjne zostaną sprawdzone pod względem formalnym
i merytorycznym przez Zespół do spraw nazewnictwa ulic i placów.
2. Zespół spośród zgłoszonych propozycji opracuje listę nowych nazw dla poszczególnych ulic.
§ 7. 1. Na podstawie list Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów opracowana zostanie ankieta
konsultacyjna w sprawie wyboru nowych nazw ulic Oskara Lange i Lucjana Szenwalda.
2. Formularz ankiety w sprawie wyboru nowej nazwy udostępniony zostanie w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Koszalinie, na stronie internetowej www.koszalin.pl oraz www.obywatelski.koszalin.pl
i przekazany bezpośrednio mieszkańcom.
3. Zbieranie ankiet wyboru nowej nazwy ulic przebiegnie w sposób określony w § 5 ust. 2 i 3.
4. Zbieranie ankiet konsultacyjnych potrwa 10 dni od dnia określonego w ogłoszeniu Prezydenta
Miasta opublikowanego na stronach internetowych Miasta oraz w lokalnej prasie.
§ 8. 1. Wyniki konsultacji społecznych zostaną ogłoszone w terminie do 14 dni po zakończeniu
zbierania ankiet wyboru nowej nazwy ulic.
2. Nowe nazwy ulic zostaną wybrane na podstawie propozycji, które uzyskają największą liczbę
głosów poparcia mieszkańców.
3. Na podstawie wyników konsultacji przygotowane zostaną Uchwały Rady Miejskiej zmieniające
dotychczasowe nazwy ulic Oskara Lange i Lucjana Szenwalda.
§ 9. Do udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu konsultacji wyznaczam Wydział Komunikacji
Społecznej i Promocji. Wyjaśnień udzielać będą p. Aleksandra Zdzińska i p. Marta Orzechowska
w pokoju 214 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie lub pod numerem telefonów 94 348 88 88
i 94 348 88 87.
§ 10. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na terenie Osiedla
„im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich”, Osiedla „Bukowe”, Osiedla „im. Tadeusza Kotarbińskiego”
i Osiedla „im. Melchiora Wańkowicza” oraz poprzez umieszczenie informacji na stronach
internetowych miasta.
2. Informacje o zarządzeniu konsultacji podaje się w lokalnej prasie oraz w innych mediach.
§ 11. Przeprowadzenie konsultacji powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta
Piotr Jedliński

