
ZARZĄDZENIE NR 115 /  2021 

Wójta Gminy Masłów 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Dolina 

Marczakowa zmierzających do ustalenia rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Dolina 

Marczakowa – część wsi Masłów Drugi” na „Dolina Marczakowa - wieś”. 

 

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach 

miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019. poz. 1443) oraz Uchwały Nr X/118/2019 

Rady Gminy Masłów z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji                

z mieszkańcami Gminy Masłów, zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

Ogłaszam konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Dolina Marczakowa zmierzające                             

do dostosowania ewidencji miejscowości, ulic i adresów do obowiązujących przepisów. W związku                                          

z czym mieszkańcy sołectwa Dolina Marczakowa obowiązani są do udzielenia odpowiedzi na pytanie:  

 

1. Czy jesteś za pozostawieniem adresu meldunkowego Dolina Marczakowa  

 

Odpowiedź TAK na powyższe pytanie, jest zgodą na zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości 

„Dolina Marczakowa – część wsi Masłów Drugi” na „Dolina Marczakowa - wieś”. 

 

2. Czy jesteś za zmianą adresu meldunkowego na Masłów Drugi, ul. ………………. Nr …..  

 

§ 2. 

1. Wyznaczam termin konsultacji od dnia 01.12.2021 r. do dnia 14.12.2021 r., na zasadach, o których 

mowa w § 3 zarządzenia. 

2. Konsultacje dotyczą sołectwa Dolina Marczakowa. 

3. Uprawnionym do udziału w konsultacji jest osoba stale zamieszkała na terenie sołectwa Dolina 

Marczakowa i która w dniu przeprowadzenia konsultacji ukończyła 18 lat.  

4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. 

5. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów. 

6. Z przebiegu konsultacji sporządza się informację odzwierciedlającą przebieg konsultacji oraz ich 

wyniki. 

7. Informację o wynikach konsultacji podaje się niezwłocznie po jej sporządzeniu do publicznej 

wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

§ 3. 

Ustalam następujący tryb i zasady przeprowadzenia konsultacji w sprawie określonej w § 1 zarządzenia: 

1. W formie badania opinii mieszkańców, poprzez udostępnienie formularza konsultacyjnego zgodnie 

z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Formularz konsultacyjny, o którym mowa w ust. 1, będzie dostępny w terminie od dnia 01.12.2021r. 

do dnia 14.12.2021r.: 

1) w sekretariacie Urzędu Gminy Masłów, ul. Spokojna 2, Masłów Pierwszy, 26-001 Masłów,  



2) na stronie internetowej Urzędu Gminy www.maslow.pl, zakładka: „konsultacje społeczne”, 

3) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Masłów www.maslow.biuletyn.net, zakładka: 

aktualności/tablica ogłoszeń, 

4) podczas spotkania z mieszkańcami sołectwa Dolina Marczakowa w dniu 14.12.2021r. 

3. W formie bezpośredniego spotkania z mieszkańcami sołectwa Dolina Marczakowa w dniu 

14.12.2021 r. o godz. 1630. 

 

§ 4. 

Wypełniony formularz konsultacji w sprawie określonej w § 1, można złożyć odpowiednio: 

1) w sekretariacie Urzędu Gminy Masłów lub przesłać na adres Urzędu Gminy Masłów,                                   

ul. Spokojna 2, Masłów Pierwszy, 26-001 Masłów, 

2) elektronicznie, poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)                        

na adres skrzynki ePUAP - jnsh0u159i (https://epuap.gov.pl/) przy użyciu podpisu 

potwierdzonego profilem zaufanym, 

3) na spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Dolina Marczakowa wyznaczonym na dzień 14 grudnia 

2021r. o godz. 1630.      

 

§ 5. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej                       

i Ochrony Środowiska.  

 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maslow.pl/
http://www.maslow.biuletyn.net/
https://epuap.gov.pl/


Uzasadnienie 

 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r.                           

w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2019r., poz. 2360) ustalony 

został wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce.  

W Wykazie tym, dla sołectwa Dolina Marczakowa, określono odpowiednio - nazwa miejscowości: 

Dolina Marczakowa, rodzaj: część wsi Masłów Drugi, gmina: Masłów, powiat: kielecki, województwo: 

świętokrzyskie, Identyfikator miejscowości z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego 

kraju TERYT: 0249969, dopełniacz: -ny, -wej. 

Sołectwo Dolina Marczakowa, Uchwałą Nr VI/58/99 Rady Gminy Masłów z dnia 8 lipca 19999 r. oraz 

Uchwały zmieniającej Nr XI/115/2000 Rady Gminy Masłów z dnia 23 marca 2000 r., zostało utworzone 

przez wyodrębnienie z sołectwa Masłów Drugi.  

Mieszkańcy sołectwa Dolina Marczakowa, zameldowani są pod adresem Dolina Marczakowa. 

 

Zgodnie ze zmianą przepisów i obecnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy                   

i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów - art. 6 ust. 4                        

„Nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości”.  

Organ prowadzący ewidencję miejscowości, ulic i adresów w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia                         

w życie cytowanego rozporządzenia z dnia 21 lipca 2021 r., zobowiązany jest dostosować ewidencję 

miejscowości, ulic i adresów prowadzoną na podstawie dotychczasowych przepisów do przepisów 

niniejszego rozporządzenia. 

W związku z powyższym, iż Dolina Marczakowa stanowi część wsi Masłów Drugi nie ma możliwości 

realizacji przepisów art. 6  ust. 4 w ten sposób, żeby nadać nazwy ulic dla sołectwa Dolina Marczakowa.                              

W związku z koniecznością ujednolicenia numeracji budynków wsi Masłów Drugi, mieszkańcy Doliny 

Marczakowej biorąc udział w konsultacji mogą dokonać wyboru czy adres meldunkowy zostanie 

zmieniony na Masłów Drugi, ul. ………………….. Nr ………, czy przeprowadzić procedurę 

zmierzającą do usankcjonowania właściwej nazwy „Dolina Marczakowa - wieś”. 

 

Jeżeli mieszkańcy Doliny Marczakowej zadeklarują pozostanie przy adresie „Dolina Marczakowa”, 

Urząd Gminy Masłów po przeprowadzonych konsultacjach społecznych wystąpi z wnioskiem                              

do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego                           

o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Dolina Marczakowa – część wsi Masłów Drugi”                  

na „Dolina Marczakowa - wieś”.  

Przewidywany termin zakończenia procedury i usankcjonowania Doliny Marczakowej jako wsi:                         

styczeń 2023r.  

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Wójta Gminy Masłów Nr 115 /2021  

z dnia 25 listopada 2021r. 

 

FORMULARZ KONSULTACJI 

w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Dolina 

Marczakowa – część wsi Masłów Drugi” na „Dolina Marczakowa - wieś”. 
 

 

IMIĘ I NAZWISKO – MIESZKAŃCA SOŁECTWA DOLINA MARCZAKOWA  

 

 

 

osoba stale zamieszkała na terenie sołectwa Dolina Marczakowa i która w dniu przeprowadzenia konsultacji 

ukończyła 18 lat 

ADRES ZAMIESZKANIA: 

 

 

PROSZĘ O WYPEŁNIENIE TYLKO JEDNEGO POLA (do wyboru) 

 

 

1. jestem za pozostawieniem adresu meldunkowego Dolina Marczakowa 
 

 
Odpowiedź TAK na powyższe pytanie, jest zgodą na zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości                         

„Dolina Marczakowa – część wsi Masłów Drugi” na „Dolina Marczakowa - wieś”. 

 

 
2. jestem za zmianą adresu meldunkowego na Masłów Drugi, ul. …..…. Nr …..  

 

 

 

3. nie mam zdania  

 

 
 

 Wypełniony formularz konsultacji należy złożyć w terminie do dnia 14.12.2021r.  

 

 

 
…………………..…………………………… 

           Data, podpis osoby zgłaszającej 

 

Zgodnie ze zmianą przepisów i obecnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy                                 

i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów - art. 6 ust. 4                        

„Nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości”.  

Organ prowadzący ewidencję miejscowości, ulic i adresów w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 

cytowanego rozporządzenia z dnia 21 lipca 2021 r., zobowiązany jest dostosować ewidencję miejscowości, ulic 

i adresów prowadzoną na podstawie dotychczasowych przepisów do przepisów niniejszego rozporządzenia. 



W związku z powyższym, iż Dolina Marczakowa stanowi część wsi Masłów Drugi nie ma możliwości realizacji 

przepisów art. 6  ust. 4 w ten sposób, żeby nadać nazwy ulic dla sołectwa Dolina Marczakowa. W związku                        

z koniecznością ujednolicenia numeracji budynków wsi Masłów Drugi, mieszkańcy Doliny Marczakowej biorąc 

udział w konsultacji mogą dokonać wyboru czy adres meldunkowy zostanie zmieniony na Masłów Drugi,                      

ul. ………………….. Nr ………, czy przeprowadzić procedurę zmierzającą do usankcjonowania właściwej 

nazwy „Dolina Marczakowa - wieś”. 

 

Jeżeli mieszkańcy Doliny Marczakowej zadeklarują pozostanie przy adresie „Dolina Marczakowa”, Urząd 

Gminy Masłów po przeprowadzonych konsultacjach społecznych wystąpi z wnioskiem do Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego o zmianę rodzaju urzędowej 

nazwy miejscowości „Dolina Marczakowa – część wsi Masłów Drugi” na „Dolina Marczakowa - wieś”.  

Przewidywany termin zakończenia procedury i usankcjonowanie Doliny Marczakowej jako wsi: styczeń 2023r.  

 

 

 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:  

1) Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Masłów, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów, email: gmina@maslow.pl, tel.: 

41 311 00 60.  

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres 

Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z przeprowadzanymi konsultacjami społecznymi z mieszkańcami sołectwa 

Dolina Marczakowa dot. zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Dolina Marczakowa – część wsi Masłów Drugi” na 

„Dolina Marczakowa - wieś” (dane są wykorzystywane w postępowaniu w celu ustalenia prawa do wzięcia udziału w konsultacjach). 

4) Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości 

i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019. poz. 1443) oraz Uchwały Nr X/118/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 1 sierpnia 2019r. 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Masłów. 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów dotyczących archiwizacji.  

6) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:  

a) prawo dostępu do swoich danych, 

b) otrzymania ich kopii;  

c) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;  

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uznają 

Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

7) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 


