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RAPORT Z KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI GMINY CEDYNIA W 

PRZEDMIOCIE ZMIANY GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA CEDYNIA 
 

 

§ 1. Informacje ogólne 
 

W Uchwale Nr XXXIV/281/2014 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 13 czerwca 2014 r. 

określone zostały zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 

gminy Cedynia. Konsultacje są narzędziem komunikacji Gminy z mieszkańcami i są 

przeprowadzane w celu zebrania opinii oraz pozyskania dodatkowych informacji i sugestii 

w sprawach szczególnie ważnych dla gminy i jej mieszkańców.  

Wobec powyższego w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Cedyni Nr XXV/223/2021 

z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy 

Cedynia w przedmiocie zmiany granic administracyjnych miasta Cedynia, w dniu 8 czerwca 

2021 r. Zarządzeniem Nr 101/2021 Burmistrza Cedyni ogłoszono przeprowadzenie konsultacji 

z mieszkańcami Gminy Cedynia z ograniczeniem do mieszkańców miasta Cedynia, 

mieszkańców sołectwa Radostów i mieszkańców sołectwa Osinów Dolny oraz właścicieli 

nieruchomości terenów proponowanych do przeprowadzenia zmiany granic administracyjnych 

miasta Cedynia, polegającej na włączeniu części obrębu geodezyjnego Radostów i części 

obrębu geodezyjnego Osinów Dolny. 

 

 

§ 2. Przeprowadzenie konsultacji społecznych: 

 

1. cel i przedmiot konsultacji -zasięgnięcie opinii, w zakresie projektu zmiany granic 

administracyjnych miasta Cedynia, zgodnie z załącznikiem numer 1 do Uchwały Rady 

Miejskiej w Cedyni Nr XXV/223/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji z mieszkańcami Gminy Cedynia w przedmiocie zmiany granic administracyjnych 

miasta Cedynia. 
 

2. czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji : 

a) termin rozpoczęcia konsultacji – 21 czerwca 2021 roku, 
b) termin zakończenia konsultacji – 21 lipca 2021 roku; 

 

3.  zasięg terytorialny oraz podmioty /osoby uczestniczące w konsultacjach: Opinie, 

uwagi i propozycje mogli składać mieszkańcy gminy Cedynia  z ograniczeniem do 

mieszkańców miasta Cedynia, mieszkańców sołectwa Radostów i mieszkańców sołectwa 

Osinów Dolny oraz właścicieli nieruchomości terenów proponowanych do przeprowadzenia 

zmiany granic administracyjnych miasta Cedynia. 
 

4. formy przeprowadzenia konsultacji: 
a) projekt zmiany granic administracyjnych miasta Cedynia został zamieszczony 

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, na stronie internetowej Gminy, na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni, tablicy sołectwa Radostów, tablicy sołectwa Osinów 

Dolny. 
b) przesłano informację listowną do właścicieli nieruchomości terenów proponowanych 

do przeprowadzenia zmiany granic administracyjnych miasta Cedynia, o możliwości zgłaszania 

opinii dotyczących zagadnienia. Przesłana informacja zawierała opis konsultowanego 
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zagadnienia oraz formularz ankiety konsultacyjnej oraz możliwości ich dostarczenia do Urzędu 

Miejskiego w Cedyni; 
c) w terminie podanym wyżej uruchomiony został punkt konsultacyjny (pok. nr 8 Urzędu 

Miejskiego w Cedyni, w godzinach jego pracy, tj. poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-

15:30), w którym każdy uprawniony mógł przedstawić swoją opinię na przygotowanych 

formularzach lub zgłaszać je osobie prowadzącej konsultacje i obsługującej punkt 

konsultacyjny. 
d) spotkanie otwarte z zainteresowanymi zmianą granic administracyjnych miasta 

Cedynia, odbyło się dnia 5 lipca 2021 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni, 

w godzinach od 14.00 do 16.00.  
 

5. 1. Konsultacje polegały  na zasięgnięciu opinii, poprzez oddanie głosu na ankiecie 

konsultacyjnej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w 

Cedyni Nr XXV/223/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji z mieszkańcami Gminy Cedynia w przedmiocie zmiany granic administracyjnych 

miasta Cedynia. 

         2. Wyrażenie opinii polegało  na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce: 

„Jestem za”,  „Jestem przeciw”, „Wstrzymuję się”, znaku ,,X” i złożeniu 

podpisu na ankiecie konsultacyjnej. 

 

6. Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat 

Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Funduszy Urzędu Miejskiego w Cedyni. 

7. Sposób poinformowania mieszkańców o trybie przeprowadzenia konsultacji -             

informacja o konsultacjach została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na      

stronie  internetowej http://www.cedynia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Cedyni, na tablicach informacyjnych w sołectwach Radostów i Osinów Dolny. 

 

8. Wypełnione ankiety konsultacyjne można było składać w miejscach ich udostępniania, 

przesyłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną, w następujący sposób: 

a) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności 1, 74 -520 Cedynia, 
b) w Centrum Promocji i Turystyki , Plac Wolności 4, 74 -520 Cedynia, 

b) pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności 1, 74 -520 Cedynia 

(decydowała data wpływu do Urzędu), 
c) za pomocą poczty elektronicznej, na adres: info@cedynia.pl. 

 

9. Sposób poinformowania o wynikach konsultacji - wyniki zostały przedstawione 

w niniejszym raporcie, który zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na 

stronie internetowej Gminy i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni, 

w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji. 
 

 

§ 3. Opis przebiegu konsultacji 
 

 Konsultacje przebiegły zgodnie z Zarządzeniem Nr 101/2021 Burmistrza Cedyni z dnia 

08 czerwca 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Cedynia 

w przedmiocie zmiany granic administracyjnych miasta Cedynia. 
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§ 4. Zestawienie złożonych uwag, wniosków na temat zmiany granic administracyjnych 

 miasta Cedynia. 

 

Podczas spotkania otwartego, które odbyło się dnia 05 lipca 2021 roku zaproponowano 

zmianę załącznika graficznego numer 3 do Uchwały Nr XXV/223/2021 Rady Miejskiej 

w Cedyni z dnia 30.03.2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy 

Cedynia w przedmiocie zmiany granic administracyjnych miasta Cedynia.  

Zaproponowane zmiany dotyczyły obrębu Radostów w zakresie: 

1) usunięcia z obrębu części działki numer 80, a co za tym idzie brak konieczności jej podziału. 

Przy jednoczesnym pozostawieniu w obrębie działek numer 123/5, 123/3, 123/4, 123/2, 123/7 

oraz 107/1, 107/2, 106/2, 106/1, 105/2, 105/6, 105/5. 

2) dołączenia do obrębu numer 2 całej działki numer 178, co spowoduje brak konieczności 

podziału tej nieruchomości. Natomiast konsekwencją tego będzie dołączenie do obrębu działek 

numer 179, 180, 181. 

 

§ 5. Wyniki konsultacji z mieszkańcami w podziale na jednostki pomocnicze gminy 

uwzględniające liczbę osób uprawnionych do głosowania, liczbę osób, które wzięły udział 

w konsultacjach oraz liczbę głosów oddanych popierających, przeciwnych 

i wstrzymujących się. 

 

 CEDYNIA 

1. Liczba osób uprawnionych do głosowania:   1240 OSÓB 

2. Liczba osób, które wzięły udział w konsultacjach:  19 OSÓB 

3. Liczba głosów oddanych popierających:   18 OSÓB 

4.  Liczba głosów oddanych przeciwnych:    1 OSOBA 

5.  Liczba głosów oddanych wstrzymujących się:   - 

 

RADOSTÓW 

1. Liczba osób uprawnionych do głosowania:   135 OSÓB 

2. Liczba osób, które wzięły udział w konsultacjach:  1 OSOBA 

3. Liczba głosów oddanych popierających:   1 OSOBA 

4.  Liczba głosów oddanych przeciwnych:    -  

5.  Liczba głosów oddanych wstrzymujących się:   - 

 

OSINÓW DOLNY 

1. Liczba osób uprawnionych do głosowania:   168 OSÓB 

2. Liczba osób, które wzięły udział w konsultacjach:  1 osoba 

3. Liczba głosów oddanych popierających:   1 głos 

4.  Liczba głosów oddanych przeciwnych:    - 

5.  Liczba głosów oddanych wstrzymujących się:   - 

PONADTO WPŁYNĘŁO 6 GŁOSÓW POPIERAJĄCYCH ZMIANĘ, SPOZA TERENU    

OBJĘTEGO KONSULTACJAMI BĘDĄCYCH WŁAŚCICIELEM NIERUCHOMOŚCI. 


