
Zarządzenie Nr 524/18/23 

Wójta Gminy Dzierżoniów 

z dnia 16 lutego 2023r 
 

 

w sprawie:    przeprowadzenia konsultacji  z mieszkańcami miejscowości  Jodłownik              

i Myśliszów w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości. 

 

 

 

  Na podstawie art. art.8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach 

miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz.U. z 2019r, poz. 1443) w związku z § 12 

ust.3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021r. w sprawie 

ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2021r, poz. 1368) oraz § 5 ust.1 uchwały nr 

XXXIV/255/21 Rady Gminy Dzierżoniów  z dnia 26 sierpnia 2021 r. 

   

 -  zarządza się co następuje: 

 

§1 

  

   Postanawia się  przeprowadzić konsultacje  z mieszkańcami miejscowości:  Jodłownik         

i  Myśliszów w celu poznania opinii, w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości: 

 

1. Jodłownik (identyfikator SIMC 0852192) stanowiąca „przysiółek wsi Ostroszowice’  na 

rodzaj miejscowości „kolonia” - Formularz konsultacji dla mieszkańców Jodłownika stanowi 

załącznik nr 1. 

 

2. Myśliszów  (identyfikator SIMC 0852252) stanowiąca „przysiółek wsi Ostroszowice’  na 

rodzaj miejscowości „kolonia” - Formularz konsultacji dla mieszkańców Myśliszowa stanowi 

załącznik nr 2. 

 

§2 

 

1. Konsultacje odbędą się w formie pisemnej poprzez wypełnienie i podpisanie formularza 

konsultacyjnego którego wzór stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2, wymienione w § 1.  

2. Formularze konsultacji będą dostępne  w Biurze Obsługi Klienta, Urzędu Gminy 

Dzierżoniów ul. Piastowska 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy adres: 

https//www.ug.dzierzoniow.pl. 

3. Wypełnione formularze konsultacji można składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta, 

Urzędu Gminy Dzierżoniów ul. Piastowska 1 lub u sołtysa właściwego sołectwa albo pocztą 

na adres Urzędu Gminy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez EPUAP 

(podpisanych  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym). Adres skrzynki na platformę ePUAP: /9218istmhk/skrytka. 

4.Konsutacje uważa się za przeprowadzone niezależnie od ilości mieszkańców biorących w 

nich udział. 

5. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół, który w terminie 14 dni po 

zakończeniu konsultacji zostanie podany do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej 

urzędu, stronie internetowej gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 



§3 

 

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną od dnia 27 lutego 2023r do dnia 20 marca 

2023r. 

  

§4 

 

Nadzór na wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Dzierżoniów. 

 

§5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 


