
Zarządzenie Nr 94 /2021 

Wójta Gminy Daszyna 

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju 

miejscowości Walewek.  

 Na podstawie art. 5a i art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2021, poz. 1372, 1834 ) w związku z art. 3 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o 

urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1443) 

oraz uchwały Rady Gminy Daszyna nr II/10/2018 z dnia 07 grudnia 2018r. w sprawie 

przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Daszyna 

zarządzam co następuje : 

§ 1 

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości 

Walewek, gm. Daszyna . 

§ 2 

Przedmiotem konsultacji społecznych jest zmiana rodzaju miejscowości Walewek, figurującej 

w wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części jako część miejscowości „Walew” , 

na samoistną wieś Walewek, położoną w gminie Daszyna, powiat łęczycki. 

§ 3 

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zebranie opinii mieszkańców miejscowości 

Walewek w terminie od dnia 27.12.2021 do 10.01.2022r. 

3.1 W konsultacjach społecznych mają prawo brać udział mieszkańcy zamieszkali 

i zameldowani w miejscowości Walewek, gm. Daszyna . 

a) posiadający czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego gminy,  

b) wpisani do stałego rejestru wyborców 

3.2. Udział w konsultacjach społecznych polegać będzie na tym, iż uprawnieni mieszkańcy 

zamieszkali i zameldowani na terenie gminy Daszyna w miejscowości Walewek będą mogli 

wyrazić opinię w formie pisemnej na ankiecie konsultacyjnej, stanowiącej załącznik Nr 1 do 

Zarządzenia w w/w terminie. 

3.3 Opinię będzie można wyrazić udzielając odpowiedzi na pytanie: 

„Czy jest Pani/Pan za zmianą rodzaju miejscowości Walewek stanowiącej część 

miejscowości Walew, na samoistną wieś „Walewek”? 

3.4 W czasie trwania konsultacji społecznych ankietę będzie można złożyć w siedzibie 

Urzędu Gminy Daszyna pokój nr 4 lub przesyłając wypełnioną ankietę w formie skanu na 

adres e mail usc@gminadaszyna.pl 

 

 

mailto:usc@gminadaszyna.pl


 

§ 4 

Określam pełnomocnika ds. konsultacji w osobie Pani Liliany Gmerek –Kierownika USC 

Daszyna. 

§ 5 

Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzony protokół zawierający wyniki konsultacji, 

a następnie przedstawiony niezwłocznie Wójtowi Gminy Daszyna. 

§ 6 

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu Gminy 

w Daszynie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Daszynie. 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 94/2021Wójta Gminy Daszyna z dnia 21.12.2021r. 

ANKIETA KONSULTACYJNA 

Czy jest Pani/Pan za zmianą rodzaju miejscowości „Walewek” stanowiącej część 
miejscowości Walew, na samoistną wieś „Walewek” ? 

Pouczenie : 

 Właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem X w jednym polu (JESTEM „ZA” , JESTEM 
„PRZECIW”, ‘WSTRZYMUJĘ SIĘ”) 

 Postawienie znaku X w więcej niż jednym polu powoduje nieważność głosu 

 Swoją opinię przy pomocy ankiety konsultacyjnej można wyrazić tylko jeden raz. 

JESTEM „ZA” JESTEM „PRZECIW” 

 

„WSTRZYMUJĘ SIĘ” 

   

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania ……………………………….………………………………………… 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie do celów 
wyłącznie związanych z ankietą dotyczącą wyrażenia opinii dot. zmiany rodzaju miejscowości 
Walewek zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018, 
poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO). 

Data i własnoręczny podpis………………………………………………………. 

Uzasadnienie 

 Wyrażenie opinii na ankiecie konsultacyjnej jest wynikiem wejścia w życie rozporządzenia Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca2021r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów 

(Dz.U. z 2021r. poz 1368) § 6 ust. 4 „Nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części 

miejscowości”. Miejscowość „ Walewek” jest umieszczona w urzędowym wykazie nazw miejscowości 

jako część wsi Walew, w związku z powyższym zasadnym wydaje się utworzenie odrębnej wsi 

„Walewek”. 

Ankiety konsultacyjne można składać : 

1) W Urzędzie Gminy Daszyna, pokój nr 4 
2) Przesłać na adres e-mail usc@gminadaszyna.pl w formie skanu ankiety. 
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