
ZARZĄDZENIE NR 10/2020 

WÓJTA GMINY KOWIESY 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia urzędowych nazw 

miejscowości 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), 

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) oraz uchwałą nr XL/230/18 Rady Gminy Kowiesy z dnia 

29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 

z mieszkańcami Gminy Kowiesy (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 3162) i uchwałą nr 

XVI/84/20 Rady Gminy Kowiesy z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych dotyczących zniesienia urzędowych nazw miejscowości, zmienionej uchwałą nr 

XVII/87/20 Rady Gminy Kowiesy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia urzędowych nazw miejscowości 

zarządzam, co następuje:  

§ 1. Postanawia się przeprowadzić w terminie od 28.02.2020 r. do 20.03.2020 r. konsultacje 

społeczne z mieszkańcami Gminy Kowiesy w przedmiocie zniesienia urzędowych nazw 

miejscowości: 

1) Chełmce-Towarzystwo (część wsi Chełmce) - z mieszkańcami wsi Chełmce; 

2) Chojnatka (osada) - z mieszkańcami wsi Chojnatka; 

3) Chorbów (część wsi Jeruzal), Dębniak (część wsi Jeruzal), Jeruzal Poduchowny (część wsi 

Jeruzal), Klin (część wsi Jeruzal) - z mieszkańcami wsi Jeruzal; 

4) Huta Zawadzka (wieś) - z mieszkańcami wsi Zawady; 

5) Jaśminówka (część wsi Turowa Wola), Nastyczówka (część wsi Turowa Wola) - z mieszkańcami 

wsi Turowa Wola; 

6) Nowe Zawady (część wsi Wycinka Wolska) - z mieszkańcami wsi Wycinka Wolska; 

7) Politowizna (część wsi Paplin) - z mieszkańcami wsi Paplin. 

§ 2. 1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie ankiet zawierających pytanie/a 

konsultacyjne skierowanych do mieszkańców Gminy Kowiesy określonych w § 1. 

2. Określa się formularze ankiet stanowiące załączniki od  nr 1 do nr 7 do niniejszego zarządzenia. 

3. Formularze, o których mowa w ust. 2 zostaną udostępnione: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kowiesy: www.bip.kowiesy.pl  ; 

2) na stronie internetowej Gminy Kowiesy: www.kowiesy.pl ; 

3) w Biurze Rady Gminy Kowiesy - pok. nr 17. 

3. Wypełnione ankiety należy złożyć w terminie, o którym mowa w § 1, w sekretariacie Urzędu 

Gminy Kowiesy - pok. nr 15. 

4. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kowiesy oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Gminy Kowiesy. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. obsługi rady gminy i kadr. 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 10/2020 

Wójta Gminy Kowiesy 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

ANKIETA 

dla mieszkańców wsi Chełmce 

Imię i nazwisko 
 

 

Adres zamieszkania 
 

 

Pytanie: 

Czy jesteś za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości Chełmce - Towarzystwo (część wsi 

Chełmce)? 

□ TAK               □ NIE 

właściwą odpowiedź zaznacz znakiem "X" 

Pouczenie: wypełnioną ankietę należy złożyć w terminie od 28.02.2020 r. do 20.03.2020 r. 

w sekretariacie Urzędu Gminy Kowiesy - pok. nr 15.  

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

 

data i podpis: ................................... 



 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr10 /2020 

Wójta Gminy Kowiesy 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

ANKIETA 

dla mieszkańców wsi Chojnatka 

Imię i nazwisko 
 

 

Adres zamieszkania 
 

 

Pytanie: 

Czy jesteś za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości Chojnatka (osada)? 

□ TAK    □ NIE 

właściwą odpowiedź zaznacz znakiem "X" 

Pouczenie: wypełnioną ankietę należy złożyć w terminie od 28.02.2020 r. do 20.03.2020 r. 

w sekretariacie Urzędu Gminy Kowiesy - pok. nr 15.  

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

 

data i podpis: ................................... 



 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 10/2020 

Wójta Gminy Kowiesy 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

ANKIETA 

dla mieszkańców wsi Jeruzal 

Imię i nazwisko 
 

 

Adres zamieszkania 
 

 

Pytanie: 

Czy jesteś za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości Chorbów (część wsi Jeruzal)? 

□ TAK      □ NIE 

właściwą odpowiedź zaznacz znakiem "X" 

Pytanie: 

Czy jesteś za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości Dębniak (część wsi Jeruzal)? 

□ TAK      □ NIE 

właściwą odpowiedź zaznacz znakiem "X" 

Pytanie: 

Czy jesteś za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości Jeruzal Poduchowny (część wsi 

Jeruzal)? 

□ TAK      □ NIE 

właściwą odpowiedź zaznacz znakiem "X" 

Pytanie: 

Czy jesteś za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości Klin (część wsi Jeruzal)? 

□ TAK      □ NIE 

właściwą odpowiedz zaznacz znakiem "X" 

Pouczenie: wypełnioną ankietę należy złożyć w terminie od 28.02.2020 r. do 20.03.2020 r. 

w sekretariacie Urzędu Gminy Kowiesy - pok. nr 15.  

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

 

data i podpis: ................................... 



 

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 10/2020 

Wójta Gminy Kowiesy 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

ANKIETA 

dla mieszkańców wsi Zawady 

Imię i nazwisko 
 

 

Adres zamieszkania 
 

 

Pytanie: 

Czy jesteś za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości Huta Zawadzka (wieś)? 

□ TAK    □ NIE 

właściwą odpowiedź zaznacz znakiem "X" 

Pouczenie: wypełnioną ankietę należy złożyć w terminie od 28.02.2020 r. do 20.03.2020 r. 

w sekretariacie Urzędu Gminy Kowiesy - pok. nr 15.  

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

 

data i podpis: ................................... 



 

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 10/2020 

Wójta Gminy Kowiesy 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

ANKIETA 

dla mieszkańców wsi  Turowa Wola 

Imię i nazwisko 
 

 

Adres zamieszkania 
 

 

Pytanie: 

Czy jesteś za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości Jaśminówka (część wsi Turowa Wola)? 

□ TAK    □ NIE 

właściwą odpowiedź zaznacz znakiem "X" 

Pytanie: 

Czy jesteś za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości Nastyczówka (część wsi Turowa 

Wola)? 

□ TAK    □ NIE 

właściwą odpowiedź zaznacz znakiem "X" 

Pouczenie: wypełnioną ankietę należy złożyć w terminie od 28.02.2020 r. do 20.03.2020 r. 

w sekretariacie Urzędu Gminy Kowiesy - pok. nr 15.  

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

 

data i podpis: ................................... 



 

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 10/2020 

Wójta Gminy Kowiesy 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

ANKIETA 

dla mieszkańców wsi Wycinka Wolska 

Imię i nazwisko 
 

 

Adres zamieszkania 
 

 

Pytanie: 

Czy jesteś za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości  Nowe Zawady (część wsi Wycinka 

Wolska)? 

□ TAK    □ NIE 

właściwą odpowiedź zaznacz znakiem "X" 

Pouczenie: wypełnioną ankietę należy złożyć w terminie od 28.02.2020 r. do 20.03.2020 r. 

w sekretariacie Urzędu Gminy Kowiesy - pok. nr 15.  

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

 

data i podpis: ................................... 



 

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr10 /2020 

Wójta Gminy Kowiesy 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

ANKIETA 

dla mieszkańców wsi Paplin 

Imię i nazwisko 
 

 

Adres zamieszkania 
 

 

Pytanie: 

Czy jesteś za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości Politowizna (część wsi Paplin)? 

□ TAK    □ NIE 

właściwą odpowiedź zaznacz znakiem "X" 

Pouczenie: wypełnioną ankietę należy złożyć w terminie od 28.02.2020 r. do 20.03.2020 r. 

w sekretariacie Urzędu Gminy Kowiesy - pok. nr 15.  

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

 

data i podpis: ................................... 

 


