
PROJEKT                                  UCHWAŁA NR XXIV/     /2021 

RADY GMINY AUGUSTÓW 

z dnia ……………….. 2021 roku 

 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kolnica 

(rodzaj miejscowości osada) sołectwo Kolnica BSD  dotyczących zmiany urzędowej nazwy 

miejscowości  

 

 

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                               

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o 

urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) Rada 

Gminy Augustów uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miejscowości Kolnica (rodzaj 

miejscowości osada) sołectwo Kolnica BSD w Gminie Augustów w celu poznania opinii w sprawie 

zmiany urzędowej nazwy miejscowości „Kolnica” (rodzaj miejscowości osada). 

§ 2. Ustala się następujące zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych z 

mieszkańcami w sprawie określonej w § 1: 

1) konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie do dnia 30.11.2021 r. 

2) w konsultacjach społecznych mają prawo brać udział mieszkańcy miejscowości Kolnica (rodzaj 

miejscowości osada) sołectwo Kolnica BSD; 

3) proces konsultacji obejmuje zbieranie „Formularzy konsultacji” stanowiących załącznik do 

niniejszej uchwały; 

4) czynności związane ze zbieraniem formularzy w ramach konsultacji mogą wykonywać jedynie 

osoby upoważnione przez Wójta Gminy;  

5) formularze konsultacji będą dostępne w Urzędzie Gminy Augustów oraz na stronie internetowej 

Gminy;  

6) ogłoszenie o terminie i trybie przeprowadzenia konsultacji społecznych zostanie podane do 

publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie Kolnica BSD,                          

w Urzędzie Gminy Augustów oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy;  

7) organem właściwym do rozpatrywania formularzy konsultacji jest Wójt Gminy Augustów;   

8) konsultacje społeczne są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących. 

§ 3.1. Wójt Gminy Augustów przedstawi Radzie Gminy wyniki konsultacji na najbliższej 

sesji od dnia ich zakończenia. 

2. Wynik konsultacji społecznych nie jest wiążący dla Rady Gminy Augustów podejmującej 

rozstrzygnięcie w sprawie objętej konsultacjami. 

3. Wyniki konsultacji oraz informacja o sposobnie rozstrzygnięcia ich przez Radę Gminy Augustów 

podlegają upublicznieniu na stronie internetowej Gminy.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego.  

 

 

              Przewodnicząca Rady Gminy 

 

                                Ewa Frąckiewicz 



 Załącznik do Uchwały Nr XXIV/   /2021  

Rady Gminy Augustów z dnia …………….. 

 

 

FORMULARZ KONSULTACJI 

 

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy miejscowości 

„Kolnica” (rodzaj miejscowości osada) Gmina Augustów. 

  
 

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

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

 

1. Czy jesteś za zmianą nazwy miejscowości „Kolnica” (rodzaj miejscowości 

osada)?  

              

     TAK                                NIE 

       

 

2. W przypadku zaznaczenia opcji „TAK” zgłaszam propozycję nazwy poprzez 

postawienie znaku „x” w kratce obok: 

 

 

1) KOLNICA – FOLWARK  

 

 

2) KOLNICA  MAŁA 

        

 

3) KOLNICA  NOWA 

 

 

4) KOLNICA – OSADA 

 

 

5) KOLNICA – OŚRODEK  

 

 

6) ……………………………….  

             (moja propozycja nazwy) 

 
 

 

INFORMACJA – dotyczy punktu 1 i 2.  

Wyrażenie stanowiska następuje poprzez postawienie znaku „x” w kratce przy właściwej odpowiedzi.              

W przypadku punktu 1 postawienie dwóch znaków „x” albo nie postawienie znaku „x” w żadnej kratce 

powoduje nieważność głosu. 

  

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ROZPORZĄDZENIA 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 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 (RODO) (Dz. Urz. UE L 119/1) Urząd 

Gminy Augustów informuje, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Augustów (z siedzibą przy ul. 

Mazurskiej 1C, 16-300 Augustów).  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Augustów za pomocą adresu: 

e.pszczola@gmina-augustow.eu, tel. (87) 643 30 56 lub listownie na adres siedziby Urzędu. 

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

zmiany nazwy miejscowości „Kolnica” (rodzaj miejscowości osada) oraz w celach związanych z 

obowiązkami Administratora wynikających z przepisów prawa w zakresie: imię i nazwisko, adres 

zamieszkania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: 

a. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 

ust. 1 lit. c RODO); 

b. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, innych niż dane wymagane 

przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom 

upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu 

administratora danych.  

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, zgodnie z 

obwiązującymi przepisami.  

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych (dane kontaktowe dostępne na stronie: www.uodo.gov.pl), jeśli Państwa zdaniem 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt. 3, a po tym czasie do celów archiwizacji przez okres 25 lat, a następnie zostaną 

przekazane do właściwego archiwum państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście. Dane 

osobowe będą przechowywane w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa.  

9. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

oraz profilowaniu. 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w 

podanym wyżej zakresie przez Urząd Gminy Augustów, ul. Mazurska 1C, 16-300 Augustów w celu 

przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy miejscowości „Kolnica” 

(rodzaj miejscowości osada). 

 

 

 

………………………………………………. 
 

            czytelny podpis 

 

 

mailto:gmina-augustow@gmina-augustow.eu


UZASADNIENIE 

 

do Uchwały Nr XXIV/     /2021 Rady Gminy Augustów z dnia …………… 2021 r. 

 

Zmiana nazwy miejscowości „Kolnica” (rodzaj miejscowości osada) pozwoli na wyróżnienie 

tej miejscowości na tle innych o tożsamej nazwie. W Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich 

części, na terenie Gminy Augustów miejscowość „Kolnica” figuruje podwójnie jako rodzaj wieś oraz 

jako rodzaj osada. Zmiana nazwy miejscowości Kolnica (rodzaj osada) pozwoli na indywidualizację 

tej miejscowości oraz doprowadzi do uporządkowania nazewnictwa w Gminie Augustów.  

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości              

i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166 poz. 1612 ze zmianami), urzędowa nazwa 

miejscowości jest ustalana, zmieniana lub znoszona na wniosek rady gminy, na której obszarze jest 

położona miejscowość. Rada gminy przedstawia wniosek ministrowi właściwemu do spraw 

administracji publicznej za pośrednictwem właściwego wojewody. W przypadku wniosku 

dotyczącego zmiany nazwy miejscowości zamieszkanej, rada gminy jest obowiązana uprzednio 

przeprowadzić w tej sprawie konsultacje społeczne z mieszkańcami tej miejscowości, w trybie, o 

którym mowa w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.  

Zważywszy na powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  

 

 

 

 

 


