
 

 

UCHWAŁA NR 129/XVIII/2015 

RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH 

z dnia 31 grudnia 2015 roku 

w sprawie  rozszerzenia granic administracyjnych miasta Myślenice. 

Na podstawie art.4b ust.1 pkt 1, art. 5a i art.40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ( Dz.U. z 2015r poz.1515), 

Rada Miejska w Myślenicach stanowi co następuje: 

§ 1. Wyraża się wolę rozszerzenia granic administracyjnych miasta Myślenice poprzez włączenie w jego 

granice części wsi Jawornik i Polanka, związanych ze Strefą Aktywności Gospodarczej Jawornik-Polanka. 

§ 2. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miasta Myślenice, wsi Jawornik i Polanka 

w sprawie, o której mowa w § 1. Przebieg granic rozszerzenia miasta Myślenice określono na mapie stanowiącej 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. W przedmiocie konsultowanej sprawy ustala się następującej treści pytania: 

1) dla mieszkańców Myślenic Polanki i Jawornika: „Czy jesteś za rozszerzeniem granic miasta Myślenice 

poprzez włączenie w jego granice części Polanki i Jawornika, związanych ze strefą aktywności 

gospodarczej”. 

2) dla właścicieli nieruchomości położonych na obszarze wsi Jawornik i Polanka planowanych do włączenia 

w granice administracyjne miasta: 

„Czy jesteście Państwo za włączeniem Państwa nieruchomości - działka ( część działki ) nr………….. 

położonej w Polance / Jaworniku w granice administracyjne miasta Myślenice?”. 

§ 3. Uprawnieni do udziału w konsultacjach, w stosunku do pytania zawartego w ust. 2 pkt 1 paragrafu 

poprzedzającego, są osoby stale zamieszkujące na terenie miasta Myślenice, wsi Polanka i Jawornik, które w dniu 

konsultacja mają ukończone 18 lat. 

§ 4. Wyrażenie opinii polegać będzie na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce: „Jestem za”, „Jestem 

przeciw”, „ Wstrzymuje się”, znaku X i złożeniu podpisu na Ankiecie konsultacyjnej, według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5. 1. Konsultacje z mieszkańcami będą przeprowadzone poprzez udostępnienie ankiet konsultacyjnych w: 

1) siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice – Sala Obsługi Klienta, 

2) szkołach podstawowych na terenie wsi Jawornik i Polanka, 

3) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Myślenice 

( http://bip.malopolska.pl/umigmyslenice/) . 

2. Wypełnione Ankiety Konsultacyjne mogą być składane w miejscach udostępnienia Ankiet 

konsultacyjnych. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 14 stycznia 2016 r.

Poz. 485



3. W trakcie trwania konsultacji, w miejscach udostępnienia Ankiet Konsultacyjnych odbywać się będą 

spotkania Komisji ds. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. 

§ 6. Przebieg granic, o których mowa w §1, udostępniony zostanie: 

1. W punktach konsultacyjnych o których mowa w § 5 ust.1, 

2. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Myślenice. 

§ 7. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, terminy spotkań z mieszkańcami, skład osobowy Komisji 

ds. przeprowadzenia Konsultacji oraz wzór protokołu zawierającego wyniki konsultacji określi Burmistrz Miasta 

i Gminy Myślenice, w Zarządzeniu 

§ 8. Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zawiadomi mieszkańców o zamiarze przeprowadzenia konsultacji 

na co najmniej 7 dni przed ich terminem, w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 9. Po zakończeniu konsultacji z ich przeprowadzenia Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice złoży 

sprawozdanie na  sesji Rady Miejskiej. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa  Małopolskiego 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Myślenicach 

mgr Tomasz Wójtowicz
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 129/XVIII/2015 

Rady Miejskiej w Myślenicach 

z dnia 31 grudnia 2015 r. 

ANKIETA  KONSULATCYJNA 
w sprawie rozszerzenia granic administracyjnych miasta Myślenice poprzez włączenie w jego granice 

części wsi Jawornik i Polanka, związanych ze Strefą Aktywności Gospodarczej Jawornik-Polanka ( SAG 

). 

Dla mieszkańców Myślenic, Polanki i Jawornika 

Treść pytania: 

„Czy jesteś za rozszerzeniem  granic miasta Myślenice, poprzez włączenie w jego granice części Polanki 

i Jawornika, związanych ze strefą aktywności gospodarczej?” 

Jestem za Jestem przeciw Wstrzymuję się 
 

 

 

  

Imię 

i nazwisko 

 Data  

PESEL   

 

Podpis 

 

Adres 

 

 

 

 

Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce znaku X. 

Dla właścicieli nieruchomości położonych na obszarze wsi Jawornik i Polanka planowanych do włączenia 

w granice administracyjne miasta. 

Treść pytania: „Czy jesteście Państwo za włączeniem Państwa nieruchomości - działka ( część działki ) 

nr………….. położonej w Polance / Jaworniku w granice administracyjne miasta Myślenice?” 

Jestem za Jestem przeciw Wstrzymuję się 
 

 

 

 

  

Imię 

i nazwisko 

 Data  

PESEL   

 

Podpis 

 

Adres 

 

 

 

 

Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce znaku X. 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Myślenicach 

mgr Tomasz Wójtowicz
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 129/XVIII/2015 

Rady Miejskiej w Myślenicach 

z dnia 31 grudnia 2015 r. 

Mapa 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Myślenicach 

mgr Tomasz Wójtowicz 
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