
Zarządzenie Nr 509/109/2022 
Wójta Gminy Jedlińsk 

z dnia 30 listopada 2022 r. 
 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw 
trzech ulic w miejscowości Jedlińsk  

 
 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach 
miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) i art. 5a ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. 
zm.) w związku z Uchwałą Nr XII/56/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 
2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Gminy Jedlińsk (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2015 r., poz. 9592) 
 

zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 1. Przeprowadzić w dniach od 5 grudnia 2022 r. do 19 grudnia 2022 r. konsultacje 
społeczne w Gminie Jedlińsk w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Jedlińsk: 

 dz. nr 419, obręb ewidencyjny Jedlińsk – ul. Jana Kochanowskiego;  
 dz. nr 289, 387 obręb ewidencyjny Jedlińsk – ul. Juliana Tuwima;  
 dz. nr 252 obręb ewidencyjny Jedlińsk – ul. Stanisława Lema. 

2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

3. Wzór ankiety konsultacyjnej określa się w załączniku nr 2 do niniejszego 
zarządzenia. 

4. Plan sytuacyjny położenia ulic, o których mowa w ust. 1 zaznaczono na mapie 
w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. Uprawnieni do udziału w konsultacjach są mieszkańcy miejscowości Jedlińsk oraz 
właściciele nieruchomości przyległych do omawianych działek drogowych, którzy  
do dnia przeprowadzenia konsultacji ukończyli 18 lat. 

 
§ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres e-mail: rolnictwo@jedlinsk.pl. 
 

§ 4. Po zakończeniu konsultacji protokół ich przebiegu zostanie zamieszczony 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jedlińsku 
w terminie do 30 grudnia 2022 r. 

 
§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy w Jedlińsku. 
 
§ 6. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla organów 

Gminy. 
 
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Jedlińsk. 
 
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej 

wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 



 

Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 509/109/2022 
Wójta Gminy Jedlińsk 
z dnia 30 listopada 2022 r. 

 
 

OGŁOSZENIE 
 
 

Wójt Gminy Jedlińsk zaprasza mieszkańców miejscowości Jedlińsk oraz właścicieli 
działek przyległych do działek drogowych nr 419, 289, 387, 252 do udziału 
w konsultacjach społecznych w sprawie nadania nazw trzech ulic w miejscowości 
Jedlińsk.  

 
Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 5 grudnia 2022 r. do 19 

grudnia 2022 r. 
 

Zbieranie uwag i opinii odbywać się będzie w formie wyrażania opinii w ankiecie 
konsultacyjnej poprzez przesłanie jej w wersji elektronicznej formie skanu na adres e-
mail: rolnictwo@jedlinsk.pl. 

 
Ankieta konsultacyjna dostępna będzie: 

1. na stronie internetowej Gminy Jedlińsk www.jedlinsk.pl (w zakładce 
„Aktualności”), 

2. w Urzędzie Gminy w Jedlińsku, ul. Warecka 19, pok. nr 04. 
 

Warunkiem udziału mieszkańców w konsultacjach społecznych jest podanie imienia 
i nazwiska oraz adresu zamieszkania osoby biorącej udział w konsultacjach. 

 
Przedstawienie wyników konsultacji nastąpi w terminie do 30 grudnia 2022 r. 

poprzez zamieszczenie protokołu ich przebiegu: 
1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jedlińsk, 
2. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jedlińsku. 

 
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 48 32 13 098. 
 

 

Wójt 
 

Kamil Dziewierz 
  

http://www.jedlinsk.pl/


 
Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Nr 509/109/2022 
Wójta Gminy Jedlińsk 
z dnia 30 listopada  2022 r. 

 

ANKIETA KONSULTACYJNA 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie nadania nazwy 3 ulic 
w miejscowości Jedlińsk.  
 

Wypełnione i podpisane ankiety konsultacyjne należy przesłać pocztą na adres poczty 
elektronicznej: rolnictwo@jedlinsk.pl. 

1. Czy jest Pan/Pani za nadaniem nazwy ulicy zlokalizowanej w miejscowości Jedlińsk 
na działce nr 419 nazwę ulica „Jana Kochanowskiego”. 

TAK NIE 

  

2. Czy jest Pan/Pani za nadaniem nazwy ulicy zlokalizowanej w miejscowości Jedlińsk 
na działkach nr 289, 387  nazwę ulica „Juliana Tuwima”. 

TAK NIE 

  

3. Czy jest Pan/Pani za nadaniem nazwy ulicy zlokalizowanej w miejscowości Jedlińsk 
na działce nr 252 nazwę ulica „Stanisława Lema”. 

                              TAK            NIE 

   

UWAGI:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Konsultacje trwają w okresie od 5 grudnia 2022 r. do 19 grudnia 2022 r. 

 
Imię i nazwisko: ........................................................................................................................ 

Miejscowość: ........................................................................................................ ..................... 

Numer budynku: ...................................................................................................................... 

 
 

.................................................................................. 
(miejscowość, data, czytelny podpis) 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

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 Jedlińsk (adres: ul. Warecka 
19, 26 – 660 Jedlińsk, tel. kontaktowy: 48 32 13 021, email: 
jedlinsk@jedlinsk.pl). 

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 celu realizacji zadań w zakresie 
realizacji Państwa wniosku, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków 
wynikających  z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach 
szczególnych,  w tym przepisów archiwalnych.  

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 
podlegać profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 
Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

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

a) prawo dostępu 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 Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom 
uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

 

.................................................................................. 
(miejscowość, data, czytelny podpis) 



Załącznik nr 3 
do Zarządzenia Nr 509/109/2022 
Wójta Gminy Jedlińsk 
z dnia 30 listopada 2022 r. 

 

 


