
Ogłoszenie 

o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectw  

Kępa Piotrowińska i Marianów w sprawie zmiany granic miejscowości i sołectw 

 

Działając na podstawie uchwały Nr LVI/299/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 16 

października 2018 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic miejscowości oraz 

sołectw Kępa Piotrowińska i Marianów oraz uchwały Nr XXIX/143/2016 Rady Gminy w Solcu nad 

Wisłą z dnia 26 października 2016 r. w sprawie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Solec nadWisłą 

 Wójt Gminy Solec nad Wisłą  

zawiadamia mieszkańców sołectw Kępa Piotrowińska i Marianów  

o rozpoczęciu konsultacji  

w sprawie zmiany granic miejscowościi sołectw 

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców sołectw Kępa Piotrowińska i Marianów na 

temat zmiany granicy wyżej wymienionych miejscowości i sołectw, polegającej na włączeniu 

trzech działek ewidencyjnych położonych w miejscowości i obrębie Kępa Piotrawińska do 

miejscowości Marianów w obrębie geodezyjnym Wola Pawłowska. 

Obszar będący przedmiotem zmiany granicy obejmuje działki nr 641/7, 641/2, 642/2 o powierzchni 

3,46 ha położone w Kępie Piotrowińskiej.  

Obszar ten został szczegółowo określony w załączniku nr 1 do uchwały Nr LVI/299/2018 Rady 

Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do procedury 

zmiany granic miejscowości oraz sołectw Kępa Piotrowińska i Marianów. 

Konsultacje zostaną przeprowadzone od dnia 22 stycznia 2019 r. do dnia 22 marca 2019 r. za 

pomocą ankiety konsultacyjnej. 

Ankietę konsultacyjną można uzyskać w: 

1. Siedzibie Urzędu Gminy Solec nad Wisłą ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą; 

2. Siedzibie sołtysa sołectwa Kępa Piotrowińska; 

3. Siedzibie sołtysa sołectwa Marianów. 

Ankiety konsultacyjne będą także dostępne do pobrania na stronie internetowej Gminy Solec nad 

Wisłąwww.solec.pl i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Solec nad Wisłą 

www.bip.solec.pl 

Wypełnione ankiety konsultacyjne mieszkańcy sołectw mogą składać w miejscach 

udostępnienia ankiet, w terminie od dnia 22 stycznia 2019 r. do dnia 22 marca 2019 r. 

http://www.solec.pl/
http://www.bip.solec.pl/


 

Udział w konsultacjach polegać będzie na udzieleniu atomowej odpowiedzi na pytanie:  

„Czy jesteś za zmianą granicy miejscowości i sołectw Kępa Piotrowińska i Marianów  polegającej 

na włączeniu części sołectwa Kępa Piotrowińska do sołectwa Marianów, zgodnie z załącznikiem do 

ankiety” 

Głosowanie polega na umieszczeniu znaku X w odpowiedniej rubryce ankiety: "NIE”, "TAK”, 

"WSTRZYMUJĘ SIĘ” bez podania danych osobowych. 

Mieszkaniec udzielając odpowiedzi, stawia znak X tylko w jednym, wybranym przez siebie polu. 

Odpowiedź na pytanie uważa się za nieważną, jeżeli w arkuszu ankiety konsultacyjnej nie 

postawiono znaku X w żadnym polu, postawiono znak X w więcej niż jednym polu lub nie 

wypełniono koniecznych danych osobowych. Mieszkańcy biorący udział w konsultacjach mogą 

wyrazić swoją opinię za pomocą ankiety konsultacyjnej tylko jeden raz. 

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Solec nad Wisłą oraz na tablicach ogłoszeń 

w miejscowościach Kępa Piotrowińska i Marianów, a także zamieszczone na stronie internetowej 

Gminy Solec nad Wisłą.  

           Wójt Gminy Solec nad Wisłą 

               /-/ Marek Szymczyk 


