
Uchwała Nr XXIX/127/2004 
                                                    Rady Miejskiej w Ujeździe 
                                                    z dnia 17 grudnia 2004 roku 
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Ujazd oraz wsi Stary 
Ujazd i Zimna Wódka dotyczących zmiany w określeniu rodzaju miejscowości i ich 
nazewnictwie.   
        
 
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy  z dnia  8  marca 1990r.o samorządzie gminnym  
( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 , z 2002r.  Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 
984, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759)  Rada Miejska w Ujeździe uchwala , co 
następuje :  

 
§ 1 

W celu dostosowania określeń rodzaju miejscowości i ich nazewnictwa do wymogów  
określonych w Zarządzeniu nr 15 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z dnia 10 lipca 1980r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości w Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej, na terenie miasta Ujazd oraz wsi Stary Ujazd i Zimna Wódka 
zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. 
Konsultacje dotyczyć będą mieszkańców: 

1.  Osiedla Goj w mieście Ujazd, 
2.    przysiółków Kopanina i Ferdynand we wsi Stary Ujazd, 
3.  przysiółka Buczki we wsi Zimna Wódka. 

Zasady konsultacji: 
- kaŜdy pełnoletni mieszkaniec posiadający czynne i bierne prawo wyborcze, zameldowany            
na pobyt stały  w  jednej z  wyŜej wymienionych miejscowości, wypowie się składając podpis       
w rubryce  „za” lub w rubryce „przeciw” w przeprowadzanej ankiecie. 
  

                                                                    §  2 
Konsultację uwaŜna się za waŜną, jeŜeli weźmie w niej udział 55 % uprawnionych . 
 
                                                                          § 3. 
Z przeprowadzonej konsultacji sporządza się protokół zawierający jej wyniki, w tym ogólną 
liczbę mieszkańców, liczbę osób uprawnionych do głosowania, liczbę osób biorących udział 
oraz liczbę odpowiedzi pozytywnych i negatywnych. 
 
                                                                          § 4. 
Wykonanie uchwały  powierza się Burmistrzowi Ujazdu . 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.   
 
 
 
 
         Przewodniczący obrad  
         Piotr Kołodziej 


