
Zarzadzenie Nr 0050.23.2022

W6jta Gminy Bliiryn

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych dotyczqcych zmiany rodzaju

urzgdowej nazwy miejscowo5ci Kucab6w-Odcinek - czg56 wsi Kuc9b6w na Kuc9b6w-

Odcinek - wie5 oraz zniesienia urzgdowej nazny miejscowo6ci Kuc9b6w - wieS.

Na podstawie art. 5a ust. I i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym

(Dz.U.22021 r. poz. 1372 zp62n. zn.) i art.8 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia

2003 r. o urzgdowych nazwach miejscowodci i obiekt6w fizjogafrczrrych (Dz. U. z 2019 r.

poz. 1443) oraz uchwaly nr Yll46/2019 Rady Gminy Bliiryn z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie

zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji spotecznych z mieszkaricami Gminy Bli2yn (Dz.

Urz. Woj. S*igt. z Z0t9 .. po2.2279) zarz4dza sig co nastgpuje:

$ 1.1. Postanawia sig przeprowadzi6 konsultacje spoleczne dotyczqce opinii mieszkaric6w

miejscowoSci Kucgb6w-Odcinek w sprawie zmiany rodzaju urzgdowej nazwy miejscowoici

,,Kuc9b6w-Odcinek - czg56 wsi Kuc9b6w" na ,,Kuc9b6w-Odcinek - wieS" oraz zniesienia

urzgdowej nazwy miejscowo5ci ,,Kuc9b6w - wieS".

2. Uprawnione do udziatu w konsultacjach spolecznych s4 osoby pelnoletnie mieszkajqce na

terenie miej scowodci Kuc9b6w-Odcinek.

$ 2. Konsultacje prowadzone bgdq w terminie od dnia 28 \iego 2022 r. do dnia 7 marca

2022 r.

$ 3.1. Konsultacje bQdQ przeprowadzone w formie pisemnej, poprzez wypelnienie

i podpisanie formularza konsultacyjnego stanowiqcego zalqcznik do niniejszego zan4dzenta.

2. Formularz konsultacj ny:

a) zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej;

b) zostanie wywieszony na tablicy ogloszeri w Uruqdzie Gminy Blizyn;

c) zostanie wyloZony w pokoju m 14 tut. Urzgdu Gminy

3. Wypelnione formularze konsultacyjne moZna zloiryA, w terminie wskazanym w g 2,

w sekretariacie urzgdu w dniach i godzinach urzgdowani4 przesla6 drog4 pocaow4 na adres



Urzgdu Gminy (ul. Ko6ciuszki 79A 26-120 Blizyn) lub w formie skanu drog4 elekrronicm4

na adres mailowy ugblizyn@wp.pl).

4. Skladaj4c formularz konsultacyjny nalezy poda6 imig, nazwisko i adres zamieszkania.

$ 4. Po przeprowadzeniu przez W6jta analizy zloionych formularzy, wyniki konsultacji

przekazate zostan4 Radzie Gminy, a takZe opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

nie p6zniej ni2 w ci4gu 30 dni od zakoriczonej konsultacji.

$ 5. Realizacjg zarz1dzerua powierza sig Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego,

Nieruchomodci, Dr6g i Ochrony Srodowiska Urzgdu Gminy Bliiryn.

$ 6. ZNzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania i podlega:

1) zamieszczeniu na stronie intemetowej Gminy Blizl.n oraz Biuletynu Informacji Publicznej

Gminy Blizyn,

2) wy'wieszeniu na tablicy ogloszeri w Urzgdzie Gminy,

3) wynvieszeniu na tablicy ogloszeri w miejscowoici Kuc9b6w-Odcinek.

W6jt Gminy Blizyn

Man



Zalqcznik do zarzqdzenia Nr 0050.23.2022

W6jta Gminy Bli2yn

z dnia 24 hfiego 2022 r.

FORMULARZ KONSULTACYJNY

w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych dotyczqcych zrrriarry rodzaju urzgdowej

nazwy miejscowo6ci Kucgb6w-Odcinek - czgS6 wsi Kuc9b6w na KucgMw-Odcinek - wieS

oraz zniesienia urzgdowej nazwy miejscowoSci Kuc9b6w - wieS.

Informacja o skladajqcym (wypelnienie obowi4zkowe):

ImiE i nazwisko.

Tre56 wniosku Proszg postawi6

znak X

przy wybranej

odpowiedzi

Uzasadnienie

(dobrowolne)

Jestem za zmianq rodzaju

urzgdowej nazwy miejscowoSci

,,Kuc9b6w-Odcinek - cz96d wsi

Kuc9b6w na Kuc9b6w-0dcinek -
wieS" oraz zniesieniem urzgdowej

nazwy miejscowoSci ,.Kuc9b6w -

wie5."

Jestem przeciwko zmianie rodzaju

urzgdowej nazwy miejscowoSci

,,Kuc9b6w-Odcinek - czgS6 wsi

Kuc9b6w na Kucgb6w-Odcinek -
wieS" oraz zniesieniu urzgdowej

nazwy miejscowoSci ,,Kucgb6w -
wieS",



Wyrazam zgodg na przetwarzanie danych osobowych w formularzu konsultacfnym dla

potrzeb zwqzanych z opracowaniem wynik6w konsultacji spolecznych, zgodnie

z rozporz4dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w 2016/679 z drua 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycmych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych (RODO).

(data i podpis)

KLAUZT]LA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZAIIIA PAIIVPAI\IA DAI{YCH

OSOBOWYCH

Zgodnie z rozporz4dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (JE) 20161679 z dnia )7 kwietnia 2016

r. w sprawie ochrony osdb ftzycmych w zwiqzku z przefiearzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozporzqdzenie o

ochronie danych) (Dz. Un. UE L I l9 z 04.05.2016, s. l) dalej zwanym,,RODO" informujg,2e:

l) administratorem danych osobowych jest Gmina Bli2yn reprezentowaia przpz W6jta Gminy Blizyn

z siedzibq przy ul. Kodciuszki 79A,26-120 BliLyn;

2) irspektorem ochrony danych jest Pani Marzena Jeiewska. Mo2na sig z ni4 kontaktowa6 pod

adresem poczty e-mail: ugblizyn@wp.pl lub numerem telefonu 41 2541104 wew. 38.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgd4 w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. I lit.
b og6lnego rozporz4dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietni a 2016 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgdq Podmioty uczestniczace w realizacji zlecenia,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowyrxane bgdq w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez

administratora (dane przetwarzane q do momentu ustania przewarzania w celach planowania

biznesowego),

6) posiada Pani/Pan prawo do i4dania od administratora dostgpu do danych osobowych, ich

sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przntwarzania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak2e odmowa podania danych mo2e skutkowad

odmowq zawarcia umowy.

,I

llarias lla nln

Formularz naleZy:

- przeslad w wersji elektronicznej na adres: ugbli4m@wp.pl,

- zlozyd osobi6cie w seketariacie Urzgdu Gminy w Blizynie,

- przeslai poczt4 na adres: ul. KoSciuszki 79A 26-120 Bli2yn z dopiskiern ,,konsultacje".

Najp6zniej do dnia 7 marca 2022 r.


