
Załącznik do zarządzenia Nr379 /2017 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 

30 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji  z mieszkańcami  gminy 

dotyczących  zmiany istniejącej nazwy „ ulica 13 Stycznia w Chmielniku    

 
Chmielnik, dnia  ...........................2017 

Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik 

Plac Kościuszki 7 

26-020 Chmielnik 
 

WNIOSEK O USTALENIE NOWEJ NAZWY PATRONICZNEJ  

 

WNIOSKODAWCY
1
: 

1. ……………………………………………………… 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………… 
imię i nazwisko, wiek, adres zameldowania lub  pieczęć podmiotu zbiorowego 

2. ……………………………………………………… 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………… 
imię i nazwisko, wiek, adres zameldowania 

3. ……………………………………………………… 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………… 
imię i nazwisko, wiek, adres zameldowania 

4. ……………………………………………………… 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………… 
imię i nazwisko, wiek, adres zameldowania 

5. ……………………………………………………… 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………… 
imię i nazwisko, wiek, adres zameldowania 

 

Zgodnie z postanowieniami Zarządzeniem Nr  379/ 2017  Burmistrza Miasta i Gminy 

Chmielnik z dnia 30 czerwca  2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji   

z mieszkańcami  gminy dotyczących  zmiany istniejącej  nazwy „ ulica 13 Stycznia” w Chmielniku,  

wnosimy o ustalenie  dla ulicy noszącej dotychczasową nazwę „ ulica 13 Stycznia”   

w Chmielniku  nowej nazwy patronicznej w brzmieniu:  ................................................................ 

 

...................................................................................................................................................... 

 

                                                           
1 Wnioski w sprawie zmiany nazwy uliy mogą być zgłaszane przez: 

1. grupę co najmniej 5 radnych Rady Miejskiej w Chmielniku, 

2. grupę co najmniej 5 pełnoletnich osób zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik, wraz z pisemnym 

poparciem wniosku przez co najmniej 50 pełnoletnich osób zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik, 

3. podmiot zbiorowy tj. osoby prawne, instytucje, stowarzyszenia i organizacje  mające siedzibę na terenie Miasta i 

Gminy Chmielnik, jeżeli wniosek ten,  popiera, co najmniej 40 pełnoletnich osób zameldowanych na terenie Miasta 

i Gminy Chmielnik. 



Załącznik do zarządzenia Nr379 /2017 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 

30 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji  z mieszkańcami  gminy 

dotyczących  zmiany istniejącej nazwy „ ulica 13 Stycznia w Chmielniku    

 
 

uzasadnienie propozycji nowej nazwy patronackiej : 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

krótka informacja o charakterze encyklopedycznym o osobie, wydarzeniu bądź podmiocie 

zbiorowym proponowanym do upamiętnienia:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

czytelne podpisy wnioskodawców: 

1. ____________________________________________ 

2. ____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4. ____________________________________________ 

5. ____________________________________________ 

 

W załączeniu lista osób popierających  wniosek. 

 


