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OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy w Kosowie Lackim ogłasza przystąpienie do konsultacji społecznych
w sprawie nadania nazw ulic wydzielonym drogom dojazdowym w mieście Kosów Lacki:

droga dojazdowa (– ciąg pieszo jezdny) – oznaczona działkami nr ewid. 657/2, 657/5
położona od ulicy Młynarskiej w kierunku północnym. Droga jest równoległa do ulicy Zacisze.
Przy tej drodze znajdują się 4 działki budowlane. Ulica znajduje się w osiedlu ,,800-lecia”

droga dojazdowa oznaczona działką nr ewid. 1342/1 położona od ulicy Polnej w kierunku
zachodnim ( do byłych torów PKP) w pobliżu sali weselnej ,,Jurkowscy”. Droga przebiega
równolegle do ulicy Ogrodowej . Przy drodze wydzielone jest 16 działek budowlanych. Ulica
znajduje się w osiedlu ,,Nowe”

droga dojazdowa oznaczona jako działka nr ewid. 1503/1 położona od ulicy Spacerowej w
kierunku południowym. Przy drodze wydzielonych jest 13 działek budowlanych. Ulica znajduje
się w osiedlu ,,Słoneczne”

Z dokumentacją w tej sprawie można zapoznać się w pokoju nr 4 tut. urzędu oraz pod nr
telefonu 25-7879105 wew.113

Zapraszamy mieszkańców naszego miasta do składania propozycji nazw ulic. Propozycje
należy przedstawić na formularzach konsultacji propozycji nazw ulic dostępnych w Urzędzie
Miasta i Gminy w Kosowie Lackim i na stronie internetowej Miasta i Gminy Kosów Lacki.
Formularze można złożyć w pokoju nr 1 w zamkniętych kopertach z dopiskiem,, propozycje
nazw ulicy”
a
także przesłać w formie elektronicznej na adres
samorzad@kosowlacki.pl

Na propozycje oczekujemy od dnia 8 kwietnia 2013r. do dnia 26 kwietnia 2013r. Proponowane
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nazwy ulic zostaną przedstawione Radnym Miasta i Gminy, którzy na najbliższej sesji
ostatecznie podejmą uchwałę o nadaniu nazw ulicom.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

FORMULARZ

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

/-/Jan Słomiak
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