
Zarządzenie Nr 110/2021 

Wójta Gminy Kroczyce 

z dnia 06 sierpnia 2021 roku 

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały 

                   Rady Gminy Kroczyce w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości 

                   Lgota Murowana. 

 

 Na podstawie art.30 ust.1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.1372) oraz z Uchwały Nr 

269/XLIII/2010 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29.10.2010 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami 

działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi 

podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie Dz. Urz. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.) oraz Uchwały  

Nr 210/XXVII/2021 Rady Gminy Kroczyce z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kroczyce, 

z a r z ą d z a m: 

§ 1 

1.Przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie  nadania nazw ulic w  miejscowości Lgota 

Murowana zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

2.Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat projektu w/w uchwały. 

3.W konsultacjach mogą brać udział: 

   -właściciele działek położonych bezpośrednio przy przedmiotowych ulicach, 

   -mieszkańcy sołectwa Lgota Murowana. 

§ 2 

Określa  się  termin  przeprowadzenia  konsultacji  od  06 sierpnia 2021 r.  do 12 sierpnia 

2021 roku. 

§ 3 

1.Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza, który stanowi załącznik nr 1 do  

   Zarządzenia. 

2.Wpełnione formularze dotyczące konsultacji można składać od 06 sierpnia 2021 r. do  

    12 sierpnia 2021 r. do godz.9 
00 

w sekretariacie Urzędu Gminy Kroczyce ul.Batalionów   

    Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą lub drogą  

    mailową na adres kroczyce@kroczyce.pl 

§ 4 

Projekt uchwały i wzór formularza zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Kroczyce w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Kroczyce. 

§ 5 

Konsultacje maja charakter opiniotwórczy, a ich wyniki nie są  wiążące. Konsultacje  uznaje 

się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich  osób. 

§ 6 

Wykonanie zarządzenia powierzam Z-cy Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, 

Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Wójt Gminy Kroczyce 

                                                                           Stefan Pantak   

       

mailto:kroczyce@kroczyce.pl


Załącznik Nr 1 

do zarządzenia nr 110/2021 

Wójta Gminy Kroczyce 

 z dnia 06 sierpnia 2021 r. 

 

- p r o j e k t – 

U c h w a ł a   Nr ………………….. 

Rady  Gminy  Kroczyce 

z dnia ………………………. 

 

 

w sprawie:  nadania  nazw  ulic. 

 

 

  Na podstawie  art. 18  ust. 2 pkt 13, art.41   i  art.42  ustawy  z  dnia   

8 marca  1990 roku  o  samorządzie  gminnym   ( t.j . Dz. U. z 2021,  poz. 1372P ),  Rada 

Gminy: 

-  u c h w a l a – 

 

§ 1. 

 

 

Nadaje się następujące nazwy ulicom położonym w  miejscowości  Lgota Murowana: 

1) Droga o nr ewid. działki 512, obręb Lgota Murowana – proponowana nazwa „Kalinowa” 

2) Droga o nr ewid. działki 374 obręb Lgota Murowana - proponowana nazwa ”Dworkowa” 

3) Droga o nr ewid. działki 655 obręb Lgota Murowana – proponowana nazwa „Widokowa” 
4) Droga o nr ewid. działki 683 obręb Lgota Murowana  – proponowana nazwa „Leśna” 

5) Droga o nr ewid. działka 473 obręb Lgota Murowana – proponowana nazwa „Spacerowa” 
6.Droga o nr ewid. działki 375 obręb Lgota Murowana – proponowana nazwa– „Słoneczna” 

 

§ 2. 

 

Usytuowanie oraz przebieg ulic ilustruje szkic sytuacyjny stanowiący załącznik do uchwały. 

 

§ 3. 

 

Wykonanie  uchwały powierza  się  Wójtowi Gminy Kroczyce. 

 

§ 4. 

 

Uchwała  podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w 

życie z dniem 1 stycznia 2012 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 

do zarządzenia nr 110 

Wójta Gminy Kroczyce 

 z dnia 06 sierpnia 2021 r. 

 

 

 

 

A N K I E T A 

 

 

do projektu uchwały Rady Gminy Kroczyce w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 

Lgota Murowana gm.Kroczyce. 

 

 

 

1.Dane składającego ankietę: 

 

Imię i nazwisko  

Adres  

Adres e-mail  

telefon  

 

 

2.Nie wnoszę uwag/wnoszę uwagi do zapisów uchwały. 

   W przypadku uwag proszę podać proponowaną treść ustępów w § 1 uchwały: 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

 

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

       miejscowość, data                                                                             podpis 

 
  
 
 



Załącznik Nr 2 

do zarządzenia nr 110 

Wójta Gminy Kroczyce 

 z dnia 06 sierpnia 2021 r. 

 

 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
informuję, iż: 
 
1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : 
Urząd Gminy Kroczyce z siedzibą w Kroczycach, 
ul. Batalionów Chłopskich 29 
42 – 425 Kroczyce 
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy  Kroczyce, możliwy jest pod adresem email: 
iod@kroczyce.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. a,b,c,d,e, lub Art. 9 ust, 1 lit. 
a,b,c,d,h,i,j- ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w celu: 
4)Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ustawowych wynikających z ustaw,  
w szczególności: 
5) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie Urząd Gminy Kroczyce oraz uprawnione 
prawem podmioty publiczne i niepubliczne, których udział w realizacji przedmiotowego wniosku 
jest konieczny. 
6) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu 
wynikającego z ustawy, jednak nie krótszy niż okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  
7) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest:  
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193Warszawa  
9)  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.  
 
 

 

………………………………….. 

                                                                                                               Data i podpis 


