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Zarządzenie Nr 749 /2023 

Wójta Gminy Wińsko 

z dnia 11.01.2023 roku 

 

 

 

 
 
 

ul. Plac Wolności 2 

56-160 Wińsko 

woj. dolnośląskie 

Tel. 071 380 42 00 

Fax. 071 389 83 66 

NIP: 917-11-60-904 

REGON: 000542008 

 Gmina Wińsko 

Zarządzenie  nr  749/2023 

Wójta Gminy Wińsko 

z dnia 11.01.2023 roku 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju 

miejscowości  z przysiółka na osadę lub kolonię 

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

gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i uchwały nr IX/93/2019  Rady Gminy Wińsko                    

z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 

Gminy Wińsko (Dz. Urz. Województwa  Dolnośląskiego  z dnia 11 czerwca 2019 r.                        

poz. 3732) oraz uchwały nr XI/104/2019 Rady Gminy Wińsko  z dnia 17 lipca 2019 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 

Gminy Wińsko (Dz. Urz. Województwa  Dolnośląskiego  z dnia 25 lipca 2019 r., poz. 4668) 

zarządzam, co następuje: 

§1. 

Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami i mieszkankami: 

1) Przysiółka Węglewo, dotyczące zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka wsi 

Białawy Małe na osadę lub kolonię. 

2) Przysiółka Czaplice dotyczące zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka wsi Białawy 

Wielkie na osadę lub kolonię. 

3) Przysiółka Mysłoszów dotyczące zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka wsi 

Brzózka na osadę lub kolonię. 

4) Przysiółka Rogówek dotyczące zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka wsi Wińsko 

na osadę lub kolonię. 

 

§ 2. 

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców i mieszkanek: 

1) Przysiółka Węglewo, dotyczące zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka wsi 

Białawy Małe na osadę lub kolonię. 

2) Przysiółka Czaplice dotyczące zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka wsi Białawy 

Wielkie na osadę lub kolonię. 

3) Przysiółka Mysłoszów dotyczące zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka wsi 

Brzózka na osadę lub kolonię. 

4) Przysiółka Rogówek dotyczące zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka wsi Wińsko 

na osadę lub kolonię. 

 

 

§ 3. 

Konsultacje będą trwały od  18 stycznia 2023 r. do 31 stycznia 2023 roku. 

 

§ 4. 

1. Konsultacje zasięgiem dotyczą: 
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1) przysiółka Węglewo, 

2) przysiółka Czaplice, 

3) przysiółka Mysłoszów, 

4) przysiółka Rogówek. 

 

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie możliwości zgłaszania uwag i opinii za 

pomocą formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, 

który należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej  w Urzędzie Gminy w Wińsku pokój nr 4  

lub przesłać w wersji elektronicznej na adres e.kapnik@winsko.pl  

 

3. Dokumenty do konsultacji udostępnione zostaną w formie papierowej w Referacie 

Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (pokój nr 4) oraz w formie 

elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wińsko oraz na stronie 

www.winsko.pl 

 

4. Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy, a zgłaszane w ich trakcie uwagi nie są 

wiążące dla gminy.  

§ 5. 

Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialny jest Referat Gospodarki 

Nieruchomościami  i Ochrony Środowiska. 

 

§ 6. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami                   

i Ochrony Środowiska. 

 

§ 7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy 

Jolanta Krysowata-Zielnica 

 

 

 

 

  

 

mailto:e.kapnik@winsko.pl
http://www.winsko.pl/
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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 749/2023 

Wójta Gminy Wińsko   z dnia 11.01.2023 roku 

 

FORMULARZ DO KONSULTACJI 

w sprawie zmiany rodzaju miejscowości przysiółek Węglewo – 

  na osadę lub kolonię Węglewo 

 

1. Czy jesteś za zmianą rodzaju miejscowości przysiółek Węglewo - 

na osadę lub kolonię Węglewo 

JESTEM   ZA JESTEM  PRZECIW WSTRZYMUJĘ  SIĘ 

 

 

  

W przypadku odpowiedzi ZA proszę przejść do pytania 2. 

 

2. Jestem za zmianą rodzaju miejscowości Węglewo z przysiółka na: 

OSADA KOLONIA 

 

 

 

Pouczenie: 

− Właściwą odpowiedź należy zaznaczyć znakiem X w jednym polu,  

− postawienie znaku X w więcej niż jednym polu powoduje nieważność głosu, 

− ankieta nie podpisana jest nieważna, 

− swoją opinię przy pomocy ankiety konsultacyjnej można wyrazić tylko jeden raz. 

 

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

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

Ewentualne uzasadnienie odpowiedzi: ……………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

………………………………… 
              data i podpis 

 

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć osobiście (pokój nr 4)  lub przesłać na adres: Urząd 

Gminy Wińsko pl. Wolności 2, 56 – 160 Wińsko, w terminie od  18 stycznia 2023r. do                             

31 stycznia 2023 r. 
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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 749/2023 

Wójta Gminy Wińsko   z dnia 11.01.2023 roku 

 

FORMULARZ DO KONSULTACJI 

w sprawie zmiany rodzaju miejscowości przysiółek Czaplice – 

  na osadę lub kolonię Czaplice 

 

1. Czy jesteś za zmianą rodzaju miejscowości przysiółek Czaplice - 

na osadę lub kolonię Czaplice 

JESTEM   ZA JESTEM  PRZECIW WSTRZYMUJĘ  SIĘ 

 

 

  

W przypadku odpowiedzi ZA proszę przejść do pytania 2. 

 

2. Jestem za zmianą rodzaju miejscowości Czaplice z przysiółka na: 

OSADA KOLONIA 

 

 

 

Pouczenie: 

− Właściwą odpowiedź należy zaznaczyć znakiem X w jednym polu,  

− postawienie znaku X w więcej niż jednym polu powoduje nieważność głosu, 

− ankieta nie podpisana jest nieważna, 

− swoją opinię przy pomocy ankiety konsultacyjnej można wyrazić tylko jeden raz. 

 

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

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

Ewentualne uzasadnienie odpowiedzi: ……………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

………………………………… 
              data i podpis 

 

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć osobiście (pokój nr 4)  lub przesłać na adres: Urząd 

Gminy Wińsko pl. Wolności 2, 56 – 160 Wińsko, w terminie od  18 stycznia 2023r. do                             

31 stycznia 2023 r. 
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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 749/2023 

Wójta Gminy Wińsko   z dnia 11.01.2023 roku 

 

FORMULARZ DO KONSULTACJI 

w sprawie zmiany rodzaju miejscowości przysiółek Mysłoszów – 

  na osadę lub kolonię Mysłoszów 

 

1. Czy jesteś za zmianą rodzaju miejscowości przysiółek Mysłoszów - 

na osadę lub kolonię Mysłoszów 

JESTEM   ZA JESTEM  PRZECIW WSTRZYMUJĘ  SIĘ 

 

 

  

W przypadku odpowiedzi ZA proszę przejść do pytania 2. 

 

2. Jestem za zmianą rodzaju miejscowości Mysłoszów z przysiółka na: 

OSADA KOLONIA 

 

 

 

Pouczenie: 

− Właściwą odpowiedź należy zaznaczyć znakiem X w jednym polu,  

− postawienie znaku X w więcej niż jednym polu powoduje nieważność głosu, 

− ankieta nie podpisana jest nieważna, 

− swoją opinię przy pomocy ankiety konsultacyjnej można wyrazić tylko jeden raz. 

 

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

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

Ewentualne uzasadnienie odpowiedzi: ……………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

………………………………… 
              data i podpis 

 

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć osobiście (pokój nr 4)  lub przesłać na adres: Urząd 

Gminy Wińsko pl. Wolności 2, 56 – 160 Wińsko, w terminie od  18 stycznia 2023r. do                             

31 stycznia 2023 r. 
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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 749/2023 

Wójta Gminy Wińsko   z dnia 11.01.2023 roku 

 

FORMULARZ DO KONSULTACJI 

w sprawie zmiany rodzaju miejscowości przysiółek Rogówek – 

  na osadę lub kolonię Rogówek 

 

1. Czy jesteś za zmianą rodzaju miejscowości przysiółek Rogówek - 

na osadę lub kolonię Rogówek 

JESTEM   ZA JESTEM  PRZECIW WSTRZYMUJĘ  SIĘ 

 

 

  

W przypadku odpowiedzi ZA proszę przejść do pytania 2. 

 

2. Jestem za zmianą rodzaju miejscowości Rogówek z przysiółka na: 

OSADA KOLONIA 

 

 

 

Pouczenie: 

− Właściwą odpowiedź należy zaznaczyć znakiem X w jednym polu,  

− postawienie znaku X w więcej niż jednym polu powoduje nieważność głosu, 

− ankieta nie podpisana jest nieważna, 

− swoją opinię przy pomocy ankiety konsultacyjnej można wyrazić tylko jeden raz. 

 

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

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

Ewentualne uzasadnienie odpowiedzi: ……………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

………………………………… 
              data i podpis 

 

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć osobiście (pokój nr 4)  lub przesłać na adres: Urząd 

Gminy Wińsko pl. Wolności 2, 56 – 160 Wińsko, w terminie od  18 stycznia 2023r. do                             

31 stycznia 2023 r. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCĄCA PRZETWARZANIA  DANYCH 

OSOBOWYCH  W URZĘDZIE GMINY W WIŃSKU 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wińsko reprezentowana 

przez Wójta, z siedzibą Urzędu przy ulicy Plac Wolności 2. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać elektronicznie, 

pisząc na adres e-mail iod@winsko.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji                                  

w przedmiocie zmiany rodzaju jednostki przysiółka – na wieś na podstawie 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Następnie Pani/Pana dane 

osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich 

przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych                                 

z administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji 

celu oraz wygaśnięcia obowiązkowego okresu archiwizacji dokumentacji. 

6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do 

swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich 

podania nie jest możliwe uczestnictwo w konsultacjach. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym  profilowania. 

 

 


