
ZARZĄDZENIE NR  116/2022 

Wójta Gminy Masłów 

z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wola Kopcowa                                      

w przedmiocie nadania nazwy ulicy w obrębie Wola Kopcowa, gmina Masłów. 
 

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

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz Uchwały Nr X/118/2019 Rady Gminy Masłów z dnia                                

01 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Masłów, 

zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 

Ogłaszam konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Wola Kopcowa, w przedmiocie nadania 

nazwy ulicy w obrębie Wola Kopcowa, gmina Masłów. 
 

§ 2 

1. Wyznaczam termin konsultacji od dnia 08.09.2022 r. do dnia 12.09.2022 r., na zasadach, o których 

mowa w § 3 zarządzenia. 

2. Konsultacje mają zasięg ograniczony do sołectwa Wola Kopcowa. 

3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach jest osoba stale zamieszkała na terenie sołectwa Wola 

Kopcowa 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. Zbiorcze wyniki konsultacji podaje się w terminie 7 dni do publicznej wiadomości, poprzez 

zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Masłów oraz poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i na tablicach ogłoszeń w sołectwie Wola 

Kopcowa. 
 

§ 3 

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

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

stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Formularz konsultacyjny, o którym mowa w ust. 1, będzie dostępny w terminie od dnia 08.09.2022 r. 

do dnia 12.09.2022 r.: 

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 

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

1) w formie papierowej - w sekretariacie Urzędu Gminy Masłów lub przesłać na adres Urzędu 

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

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

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

potwierdzonego profilem zaufanym lub certyfikatu kwalifikowanego. 
 

§ 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/


Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Wójta Gminy Masłów Nr 116/2022 z dnia 31.08.2022 r. 
 

 

 

FORMULARZ  KONSULTACYJNY 
 

 

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Wola Kopcowa, gmina Masłów 

 
 

 

 

Proponuję nazwę:  ..................................................................  ulicy na dla drodze wewnętrznej, 

położonej w miejscowości Wola Kopcowa, gmina Masłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działka Nr 337/2.  
 

Uzasadnienie ……………………………………………………………………………………………...… 

………………………………………………………………………………………..……………………… 

………………………………………………………………………………………..……………………… 

 

Wyrażenie stanowiska następuje poprzez wpisanie propozycji nadania nazwy ulicy. 

 

 

Imię i nazwisko ……………….................................................................................... 
(osoba, która w dniu przeprowadzenia konsultacji ukończyła 18 lat) 

Adres zamieszkania …………….................................................................................................................. 
          (osoba stale zamieszkała na terenie sołectwa Wola Kopcowa) 

 

 

…………………..…………………………… 
                 (podpis osoby zgłaszającej) 

 

 
Wypełniony formularz konsultacji należy złożyć w terminie do dnia 12.09.2022 r.  

 
 

 

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 3110060.  

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 Wola 

Kopcowa w sprawie nadania nazw ulic w obrębie Wola Kopcowa, Gmina Masłów (dane są wykorzystywane w postępowaniu w celu ustalenia 

prawa do wzięcia udziału w konsultacjach). 

4) Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych są przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372 ze zm.)  oraz  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1376 ze zm.) oraz Uchwała 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. 
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