
Wójt Gminy Dąbrowice 

Zarządzenie Nr 72 /2021 

 Wójta Gminy Dąbrowice 

   z dnia 25 października 2021 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

w przedmiocie nadania nazwy drodze wewnętrznej i placom w miejscowości Dąbrowice. 

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 6 uchwały Nr XXXII/187/2021 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 

14 września 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy 

Dąbrowice (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2021 r. poz. 4532) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Dąbrowice. 

• Zakres konsultacji – nadanie nazwy drodze wewnętrznej oraz placom w miejscowości 

Dąbrowice. 

• Termin konsultacji – 28.10.2021 r. - 10.11.2021 r. 

• Obszar, na terenie którego będą przeprowadzone konsultacje – miejscowość Dąbrowice. 

• Propozycje nazwy drogi wewnętrznej i placów zamieszczone są w projekcie uchwały 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

• Forma przeprowadzenia konsultacji – ankieta, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego 

zarządzenia, w której mieszkańcy mogą wyrazić opinię na temat propozycji nazwy drogi 

wewnętrznej i placów oraz podać własne propozycje tych nazw. 

• Ankieta zostanie zamieszczony na stronie BIP Urzędu Gminy w Dąbrowicach w zakładce 

Konsultacje z mieszkańcami.   

• Ankietę mogą wypełnić wyłącznie pełnoletni mieszkańcy stale zamieszkujący na terenie 

miejscowości Dąbrowice. 

§ 2. Osobą upoważnioną do przeprowadzenia konsultacji oraz udzielenia informacji w przedmiocie 

przebiegu konsultacji jest zastępca kierownika USC  w Dąbrowicach  Monika Karpierz adres mail: 

sekretariat@dabrowice.pl tel. 24 252 25 95. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy kierownika USC w Dąbrowicach. 

§ 4. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 

zostanie przedłożony do uchwalenia Radzie Gminy Dąbrowice. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Dorota Dąbrowska 

Wójt Gminy Dąbrowice 

 



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 72/2021 Wójta 

Gminy Dąbrowice z dnia 25 października 2021 r. 

 

projekt 

UCHWAŁA NR 

RADY GMINY DĄBROWICE 

z dnia                   2021 r. 

 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej oraz placom w miejscowości Dąbrowice 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.). 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Drodze wewnętrznej, stanowiącej własność gminy Dąbrowice, położonej w miejscowości 

Dąbrowice, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 426 – obręb 003-

Dąbrowice, nadaje się nazwę: ulica 2 Maja. 

§ 2. 

Terenowi położonemu w Dąbrowicach, przy zbiegu ul. Przedeckiej i ul. Sienkiewicza, oznaczonej  

jako działka o nr ewidencyjnym 1296 – obręb 003-Dąbrowice, nadaje się nazwę: Plac im. św. Jana 

Pawła II. 

§ 3. 

Terenowi położonemu w Dąbrowicach, przy ul. Stary Rynek, oznaczonej jako działka 

o nr ewidencyjnym 1204/2 – obręb 003-Dąbrowice, nadaje się nazwę: Plac Księżnej Dąbrówki. 

§ 4. 

Terenowi położonemu w Dąbrowicach, przy ul. Nowy Rynek, oznaczonej jako działki 

o nr ewidencyjnych 1371,1372, 1373 – obręb 003-Dąbrowice, nadaje się nazwę: Plac św. Floriana. 

§ 5. 

Przebieg ulic i placów został zaznaczony na załącznikach graficznych do niniejszej uchwały, 

odpowiednio w załącznikach 1,2,3,4. 

§6. 

Uchwała stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków Gminy 

Dąbrowice. 



§7. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowice. 

 

§8. 

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

     

 



 Załącznik nr 1  

                                                                  do Uchwały Nr …… Rady Gminy Dąbrowice z dnia….. 

 

 



                                                                                                  Załącznik nr 2 

                                                               do projektu  Uchwały Nr …… Rady Gminy Dąbrowice z dnia….. 

 



                                                                                               Załącznik nr 3 

                                                                do projektu Uchwały Nr …… Rady Gminy Dąbrowice z dnia….. 

 



                                                                                                 Załącznik nr 4 

                                                                do projektu Uchwały Nr …… Rady Gminy Dąbrowice z dnia….. 

 



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 72/2021 

Wójta Gminy Dąbrowice     

z dnia 25 października 2021 r. 

 

ANKIETA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Dane składającego ankietę: 

Imię i nazwisko:  

Adres:  

 

Adres e-mail  

 

 Wyrażam zgodę na proponowane w projekcie uchwały nazwy ulic i placów. 

 

 Nie wyrażam zgody na proponowane w projekcie uchwały nazwy ulic i placów. 

 

Własne propozycje nazw ulicy i placów: 

………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………... 

 

Swoją opinię należy wyrazić poprzez zaznaczenie jednej z odpowiedzi stawiając w kratce znak x 

lub znak v. Podanie danych jest niezbędne do zweryfikowania, czy dana osoba jest uprawniona 

do wzięcia udziału w prowadzonych konsultacjach. Obowiązkowe jest również zapoznanie się 

z klauzulą informacyjną załączoną do ankiety oraz jej podpisanie z podaniem daty. Niepodpisanie 

klauzuli informacyjnej skutkować będzie nieważnością złożonej ankiety. 

Wypełnioną ankietę można odesłać jako skan lub zdjęcie na meila: sekretariat@dabrowice.pl 

lub wrzucić w formie papierowej do urny umieszczonej przy wejściu w Urzędzie Gminy 

w Dąbrowicach, ul. Nowy Rynek 17. 

 

 

mailto:sekretariat@dabrowice.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W URZĘDZIE GMINY  DĄBROWICE - konsultacje społeczne w przedmiocie nadania 

nazwy drodze wewnętrznej i placom w miejscowości Dąbrowice. 

 
W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”) zgodnie z art. 13 ust.1 i 2, informujemy o zasadach 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy w Dąbrowicach i o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Dąbrowicach jest Wójt 

Gminy Dąbrowice, działający w imieniu Gminy Dąbrowice, ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice, 

sekretariat@dabrowice.pl. 

2. W sprawach z zakresu ochrony Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: 

grzegorz.szajerka@gptogatus.pl lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Gminy w 

Dąbrowicach, ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody w celu przeprowadzenia    

konsultacji społecznych. Niewyrażenie  zgody na przetwarzanie danych będzie skutkowało 

nieważnością głosu. 

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

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

wskazanych  w pkt. 3, nie krócej jednak, niż przez okres wskazany w przepisach wykonawczych 

do ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, oraz wycofania   zgody gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługują następujące prawa: 

 do dostępu do swoich danych; 

 do sprostowania swoich danych; 

 do usunięcia swoich danych; 

 do ograniczenia przetwarzania swoich danych; 

 do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych; 

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie nie wpływa na przetwarzanie,  które 

było dokonywane wcześniej w związku ze zgodą, której udzieliłeś wcześniej. 

8. Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w innym celu niż cel, w którym dane 

osobowe zostały zebrane na podstawie przepisów prawa. 

9. Administrator nie przetwarza danych osobowych poza UE . 

10. Administrator chroni wszystkie informacje, w tym dane osobowe, przed nieuprawnionym dostępem, 

czy modyfikacją na poziomie organizacyjnym i technicznym. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane. 

 

 

Zapoznałam się/zapoznałem* się z treścią informacji i przyjmuję ją do wiadomości oraz wyrażam 

zgodę na uczestniczenie w konsultacjach społecznych. 
 

 

 

Dąbrowice, dnia ………………….      ........................................................................                                                                                                                                                              

                                                         Podpis osoby wypełniającej ankietę 

 

mailto:sekretariat@dabrowice.p
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