
ZARZĄDZENIE Nr 87/2019 
Burmistrza Bornego Sulinowa 

z dnia 8 sierpnia 2019 r. 
 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia 
całkowitego zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki spalinowe 

na jeziorze Śmiadowo. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 pkt 3 i § 9 ust. 1 pkt 4 załącznika do Uchwały 
Nr XLV/481/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 marca 2018r. w sprawie 
określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 
Borne Sulinowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018r. poz. 2362) zarządzam, co 
następuje: 

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia całkowitego 
zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki spalinowe na jeziorze 
Śmiadowo. Powyższy zakaz wprowadzony zostanie uchwałą Rady Powiatu w Szczecinku, 
której projekt stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

2. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców miejscowości Śmiadowo oraz 
turystów wypoczywających w obrębie akwenu, złożenie wniosków lub uwag  
i ewentualna akceptacja projektu uchwały, o którym mowa w pkt. 1.  

§ 2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 2 września do 23 września 
2019r. 

§ 3. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia i opinie można składać w formie elektronicznej na adres 
e-mail: srodowisko@bornesulinowo.pl lub tradycyjnej (papierowej) na adres: Urząd Miejski 
w Bornem Sulinowie, al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo, pok. Nr 27. 

§ 4. Za koordynację i przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialni są: Joanna 
Mikrut-Chwiałkowska – kierownik ref. ochrony środowiska i rolnictwa i Krystyna 
Błażejewicz – pracownik ref. ochrony środowiska i rolnictwa. 

§ 5. Z przebiegu konsultacji projektu Programu zespół konsultacyjny, niezwłocznie 
sporządzi protokół, który podany zostanie do wiadomości publicznej na stronie internetowej 
Urzędu, stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi referatu ochrony środowiska  
i rolnictwa. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Formularz do przeprowadzania konsultacji w formie wyrażania opinii, 
składania wniosków i uwag w formie pisemnej 

 
 
 
 
Uwaga ! 

Wypełniony formularz można: 
- przesłać na adres: Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, al. Niepodległości 6,  

78-449 Borne Sulinowo,  
- złożyć osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie,  

al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo,  
- przesłać za pomocąśrodków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: 

srodowisko@bornesulinowo.pl 
 
 
 

FORMULARZ KONSULTACYJNY 
WYRAŻENIA OPINll / SKŁADANIAWNIOSKÓWI UWAG 

 
 
 

Dotyczy: 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………… 

(wpisać przedmiot wyrażenia opinii/ składania wniosków i uwag/ nazwę aktu podlegającego konsultacji) 
 
 
 
Termin składania formularza konsultacyjnego opinii do dnia23 września 2019r. (data 
wpływu do Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie) 
 
 

1.  Informacja o zgłaszającym 

Nazwa podmiotu/imię i nazwisko  

 
 
 
 

Osoba uprawniona do reprezentowania 
podmiotu do kontaktu w sprawie zgłoszonej 
opinii  
 
(w przypadku, gdy opinię zgłasza podmiot)  
 

 

Telefon/fax  

 
 

E-mail lub adres do korespondencji  
 

 



Czytelny podpis  
 

 

2. Opinie/uwagi/propozycje zmian zapisów  
 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga (nr strony) 

 

Obecny zapis projektu dokumentu 

Proponowane zmiany brzmienia 
zapisu lub treści nowego zapisu 

(w przypadku propozycji 
dodania nowego zapisu należy 

wpisać: 

NOWY ZAPIS 

 

 

Uzasadnienie wprowadzenia  
zmiany/ nowego zapisu  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
 
Oświadczam, że znane mi są postanowienia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016r.) oraz, że moje dane 
osobowe będą przetwarzane. 
 
 
 
 
………………., dnia …………………………..      …………………………………………... 

(imię i nazwisko osoby zgłaszającej opinię/ uprawnionej 
statutowo do reprezentowania organizacji pozarządowej 

lub upoważnionej w tym celu) 



 



 



 


