
Zarz<tdzenie Nr 407/7/2022 
Wojta Gminy Jedlh:lsk 

z dnia 17 stycznia 2022r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkancami miejscowosd Budki 
Wierzchowskie dotycz'lcej zmiany rodzaju urz~dowej nazwy miejscowosci Budki 
Wierzchowskie - cz~sc wsi Czarny tug na Budki Wierzchowskie - przysiolek wsi 
Czarny tug. 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urz!idowych nazwach 
miejscowosci i obiekt6w fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) i art. Sa ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372) 
w zwi<jzku z Uchwal'l Nr Xll/56/2015 Rady Gminy jedlinsk z dnia 28 pazdziernika 2015 
r. w sprawie okreslenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spolecznych 
z mieszkancami Gminy jedlinsk (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2015 r., poz. 9592) 

zarzqdzam, co nast~puje: 

§ 1.1. Przeprowadzic konsultacje spoleczne z mieszkancami miejscowosci Budki 
Wierzchowskie na temat zmiany rodzaju urz!idowej nazwy miejscowosci - Budki 
Wierzchowskie - CZ!iSC wsi Czarny tug na Budki Wierzchowskie - przysi6!ek wsi Czarny 
tug. 

2. W konsultacjach o kt6rych mowa w ust. 1, mog<j brae udzial wyl<jcznie osoby 
pelnoletnie, posiadajqce peln<j zdolnosc do czynnosci prawnych, zamieszkale 
w miejscowosci Budki Wierzchowskie. 

§ 2. 1. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii i uwag mieszkanc6w miejscowosci Budki 
Wierzchowskie na temat zmiany rodzaju urzt;dowej nazwy miejscowosci Budki 
Wierzchowskie, figurujqcej jako cz~sc wsi Czarny tug w Wykazie nazw miejscowosci 
stanowiqcy zal:qcznik do Obwieszczenia Ministra Spraw Wewnt;trznych i Administracji z 
dnia 17 pazdziernika 2019 r. w sprawie wykazu nazw miejscowosci i ich czr;sci (Dz. U. z 
2019r., poz. 2360) na Budki Wierzchowskie- przysi6lek wsi Czarny tug. 

2. Zmiana rodzaju urz!idowej nazwy miejscowosci Budki Wierzchowskie jest 
niezbr;dnym krokiem do uporz<jdkowania nazw miejscowosci na terenie Gminy jedlinsk 
z zgodnie centralnymi rejestrami panstwowymi. 

§3. 1. Konsultacje przeprowadzone br;d'! w terminie od 18.01.2022r. do 24.01.2022r. 
2. Konsultacje przeprowadzone br;d'! w formie pisemnej poprzez wypelnienie ankiety 

konsultacyjnej w wersji papierowej lub w formie elektronicznej. Formularz stanowi 
zalqcznik do niniejszego zarz<jdzenia. 

3. Dodatkowo w trosce o bezpieczenstwo zdrowotne w zwiqzku z epidemi<j 
SARS-CoV-2 w ramach trybu o kt6rym mowa w ustr;pie 2 przewidziano dyzur telefoniczny 
pod numerem telefonu 48 32 13 098 w terminie prowadzonych konsultacji w godzinach 
od 1QOO _ 1400. 

4. Niniejsze zarzqdzenie wraz z zalqcznikiem, zamieszczone zostanie na stronie 
internetowej Gminy j edlinsk, w Biuletynie lnformacji Publicznej oraz dost~pne b~dzie 
w pokoju nr 4 w Urzr;dzie Gminy jedlinsk oraz u Soltysa. 

5. Wypelniony formularz nalezy zlozyc w Urz~dzie Gminy pokoju nr 4 lub przeslac 
skan wypelnionego formularza poczta elektronicznq na adres: rolnictwo@jedlinsk.pl 



§ 4. 1. 0 wynikach konsultacji W6jt poinformuje na stronie internetowej gminy 
jedlinsk oraz na tab !icy ogloszen w UrzE;!dzie Gminy w terminie do 10 dni od zakonczenia 
konsultacji. 

z. Wyniki konsultacji majq charakter opiniotw6rczy i nie S'! wiqZqce dla organ6w 
Gminy. 

§ 5. Realizacje zarzqdzenia powierza sit; Sekretarzowi Gminy jedlinsk. 

§ 6. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podjt;cia i podlega podaniu do publicznej 
wiadomosci w spos6b zwyczajowo przyjE;!ty oraz umieszczeniu w Biuletynie lnformacji 
Publicznej. 



Zalqcznik Nr 1 do 
Zarzqdzenia Nr 407/7 /2022 

W6jta Gminy jedlinsk 
17 stycznia 2022r. 

KONSULTACJE Z MIESZKANCAMI MIEJSCOWOSCI BUDKI WIERZCHOWSKIE 
DOTYCZJ\CEJ ZMIANY RODZAJU URZI)DOWEJ NAZWY MIEJSCOWOSCI BUDKI 
WIERZCHOWSKIE - CZI)SC WSI CZARNY tuG NA BUDKI WIERZCHOWSKIE 
PRZYSIOtEK WSI CZARNY tUG. 

CZI)SC 1- DANE UCZESTNIKA KONSULTACJI SPOtECZNYCH 

lmi~ i nazwisko: ........................................................................... . 

Adres: ............................................................................................ . 

lnformacja: glosowac moze wylqcznie pelnoletni mieszkaniec miejscowosci Budki 
Wierzchowskie 
CZI)SC II- GtOSOWANIE 
Czy jestes za zmianq rodzaju urz~dowej nazwy miejscowosci Budki Wierzchowskie 
ustalonej jako cz~sc wsi Czarny Lug na Budki Wierzchowskie- przysi6lek wsi Czarny Lug? 

DTAK DN!E 

CZI)SC m -UW AGI: 
W tym punkcie nalezy napisac swoje uwagi wraz z uzasadnieniem. 

(data i czytelny pod pis) 

lnformacja: 
Celem konsultacji jest uzyskanie opinii i uwag mieszkanc6w miejscowosci Budki 

Wierzchowskie solectwa Czarny Lug na temat zmiany rodzaju urz~dowej nazwy 
miejscowosci Budki Wierzchowskie - cz~sc wsi Czarny tug na Budki Wierzchowskie -
przysi6lek wsi Czarny Lug , figurujqcej w Wykazie nazw miejscowosci stanowiqcy 
zal:qcznik do Obwieszczenia Ministra Spraw Wewn~trznych i Administracji z dnia 17 
pazdziernika 2019r. w sprawie wykazu nazw miejscowosci i ich cz~sci (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 2360). Przedmiotowa zmiana jest czynnosciq technicznq, porzqdkujqq, wynikajqcq 
ze zmiany przepis6w dotyczqcych ewidencji miejscowosci, ulic, adres6w. Zgodnie z § 6 
ust. 4 Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 2021r. nie prowadzi si~ 
numeracji porzqdkowej dla cz~sci miejscowosci. Zmiana nie b~dzie miala konsekwencji 
dla wlascicieli nieruchomosci ( zachowana zostaje dotychczasowa numeracja porzqdkowa 
nieruchomosci). 



KLAUZULA INFORMACYJNA- INFORMACJA 0 PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
ZGODNIE Z ART. 13 RODO. 

art. 13 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych), pub!. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. 

OBOWIJ\ZEK INFORMACYJNY 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.l ze zm.) - dalej: 
,RODO" informuj!i, ze: 

1) Administratorem Panstwa danych jest W6jt Gminy Jedlinsk (adres ul. Warecka 
19,26-660 JedHnsk, tel. kontaktowy: 48 3213 021). 

2) Administrator wyznaczyl lnspektora Ochrony Danych, z kt6rym mogq si~:; Panstwo 
kontaktowac we wszystkich sprawach dotyczqcych przetwarzania danych 
osobowych za posrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na 
adres Administratora. 

3) Paiistwa dane osobowe b<;dq przetwarzane w celu odpowiedzi na wniosek jak 
r6wniez w celu realizacji praw oraz obowiqzk6w wynikajqcych z przepis6w prawa 
(art. 6 ust. llit. c RODO) ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urz!;!dowych nazwach 
miejscowosci i obiekt6w fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) i art. Sa ust,1 
i 2 ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 714 
z p6zn. zm.). 

4) Panstwa dane osobowe b<;dq przetwarzane przez okres niezb~dny do realizacji ww. 
celu z uwzgl~:;dnieniem okres6w przechowywania okreslonych w przepisach 
szczeg61nych, w tym przepis6w archiwalnych. 

5) Panstwa dane nie b~:;dq przetwarzane w spos6b zautomatyzowany, w tym nie b~dq 
podlegac profilowaniu. 

6) Panstwa dane osobowych nie b!;!d'! przekazywane poza Europejski Obszar 
Gospodarczy (obejmujqcy Uni~ Europejskq, Norwegi~:;, Liechtenstein i lslandi~:;J. 

7) W zwiqzku z przetwarzaniem Panstwa danych osobowych, przyslugujq Panstwu 
nast~pujqce prawa: 

a) prawo dost~pu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz~du Ochrony Danych Osobowych (ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna PanifPan, ze przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy og6lnego rozporzqdzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Paiistwa danych osobowych jest obowiqzkowe. Nieprzekazanie 
danych skutkowac b~dzie brakiem realizacji celu, o kt6rym mowa w punkcie 2. 

9) Panstwa dane mogq zostac przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na 
podstawie przepis6w prawa jak organ om administracji samorzqdowej i rzqdowej. 
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