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Ustronie Morskie, dnia 23.02.2022 r.

Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie zmiany rodzaju miejscowości 
Olszyna z "części wsi Sianożęty" na "osadę"

W dniach od 1 lutego 2022 r. do 21 lutego 2022 r. zostały przeprowadzone konsultacje 
społeczne w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Olszyna ustalonej jako część wsi Sianożęty 
na Olszyna rodzaj miejscowości „osada”.

Konsultacje przeprowadzone zostały w związku z przepisem art. 8 ust. 2 ustawy 
o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych zgodnie z Uchwałą Nr V/44/2015 
Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ustronie Morskie oraz 
Zarządzenia Nr 4/2022 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Olszyna 
ustalonej jako część wsi Sianożęty na Olszyna rodzaj miejscowości "osada".

Adresatami konsultacji byli mieszkańcy miejscowości Olszyna Ogłoszenie 
o konsultacjach społecznych zostało zamieszczone w prasie lokalnej (Gazeta Kołobrzeska) 
w dniu 21 stycznia 2022 r., zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, 
wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na tablicach sołeckich wsi Sianożęty. 
Formularz konsultacyjny został rozesłany do mieszkańców Olszyny.
Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiadał Referat Gospodarki
Nieruchomościami Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa.

Opinie można było składać w formie pisemnej za pomocą formularza konsultacyjnego 
poprzez złożenie do skrzynki podawczej, mieszczącej się przy wejściu do budynku Urzędu 
Gminy Ustronie Morskie, przesłanie pocztą na adres: Urząd Gminy Ustronie Morskie 
ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie lub platformę ePUAP na adres: /UGUstronie/skrytka

Uprawnionych do głosowania było 38 osób, udział w konsultacjach wzięły 32 osoby 
uprawnione do głosowania.

• 29 osób opowiedziało się za zmianą rodzaju miejscowości Olszyna ustalonej jako 
części wsi Sianożęty na osadę.

• 3 osoby opowiedziały się przeciw zmianie rodzaju miejscowości.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 4 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 18 stycznia 2022 r. 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości 
Olszyna ustalonej jako część wsi Sianożęty na Olszyna rodzaj miejscowości „osada” konsultacje 
mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla organu wykonawczego gminy, uważa się 
je za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich mieszkańców.
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