
BURMISTRZ MIASTA I GMINY 
ZARZĄDZENIE NR 81/2022 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY W BIEŻUNIU 
z dnia 6 października 2022 roku 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Karniszyn-
Parcele, rodzaj: kolonia wsi Karniszyn na Karniszyn- Parcele rodzaj: wieś 

Na podstawie art.5a ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U 
z 2022 roku poz.559 ze zm.) i art.8 ust.l, ust.2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych 
nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U z 2019 r.poz.1443) oraz Uchwały nr 
XXXVII/293/2022 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 6 września 2022roku w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Karniszyn- Parcele, rodzaj: kolonia wsi 
Karniszyn (id TEYT 0112058) dotyczących zmiany rodzaju tej miejscowości (Dz. Urz Woj. 
Mazowieckiego 202022 poz.9500 z dnia 12.09.2022r.), zarządzam co następuje: 

§1. 
1 Postanawiam przeprowadzić konsultacje społeczne z zasięgu lokalnym, dotyczące opinii 

mieszkańców miejscowości Karniszyn- Parcele kolonia Karniszyn w sprawie zmiany rodzaju 
urzędowej nazwy miejscowości Karniszyn - Parcele kolonia wsi Karniszyn na wieś Karniszyn- Parcele. 
2. W konsultacjach społecznych mają prawo brać udział mieszkańcy miejscowości Karniszyn- Parcele. 
3. Konsultacje społeczne są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących. 

§2. 
Konsultacje prowadzone będą w terminie od dnia 17 października 2022roku do dnia 30października 
2022 roku. 

§3. 
1. Konsultacje będą prowadzone w formie pisemnej, poprzez wypełnienie i podpisanie formularza 
konsultacyjnego, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia. 
2. Formularze konsultacyjne będą dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy Bieżuń, na stronie internetowej 
Gminy Bieżuń, a także w sołectwie Karniszyn - Parcele, 
3. Wypełnione formularze konsultacyjne można złożyć w czasie trwania konsultacji w Urzędzie Miasta 
i Gminy Bieżuń w dniach i godzinach urzędowania, drogą pocztową na adres Urząd Miasta i Gminy w 
Bieżuniu ul. Warszawska 2, 09-320 Bieżuń, pocztą elektroniczną na adres umig(abiezun.pl- podpisując 
plik profilem zaufanym lub za pomocą platformy ePUAP. 

4. Składając formularz konsultacyjny należy podać imię i nazwisko i adres zamieszkania. 

5. Wyłożenie materiałów dotyczących przedmiotu konsultacji oraz udzielenie wyjaśnień i 
przyjmowanie opinii odbywać się będzie w czasie trwania konsultacji w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
Bieżuń, po uprzednim ustaleniu wizyty pod numerem telefonu 23/ 6578056 w. 14. 

§4. 
1. Jako osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji wyznaczam Sekretarza Gminy Bieżuń. 
2. Do analizy złożonych formularzy konsultacyjnych wyznaczam Sekretarza Gminy Bieżuń oraz 
pracownika wykonującego zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami. 

§5. 
Po zakończeniu konsultacji, wyniki analizy konsultacji zostaną przekazane Radzie Miejskiej w Bieżuniu 
na najbliższej sesji od dnia ich zakończenia i opublikowane na stronie internetowej Gminy Bieżuń. 

§6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

http://abiezun.pl-


Załącznik do Zarządzenia Nr 81/2022 
Burmistrza Miasta i Gminy w Bieżuniu z dnia 6 października 2022 roku 

FORMULARZ KONSULTACJI 

w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Karniszyn-Parcele- kolonia na rodzaj 
wieś Karniszyn- Parcele, Gmina Bieżuń 

Imię i nazwisko 

Adres zamieszkania 

1. Czy jesteś za zmianą rodzaju miejscowości Karniszyn 
kolonii wsi Karniszyn rodzaj wieś? 

Parcele z 

TAK NIE 

INFORMACJA 

Wyrażenie stanowiska następuje poprzez postawienie znaku „x" w kratce przy właściwej 
odpowiedzi. Postawienie dwóch znaków „x" albo nie postawienie znaku „x" w żadnej kratce 
powoduje nieważność głosu. 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że: 

" administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń, ul. Warszawska 2, 09-320 Bieżuń; 

n Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bieżuniu jest Pani Dorota Brandeburg, 
email: iod|5lbiezun.pl: 

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu; 

" Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem upoważnionych na podstawie przepisów 
prawa; 

" Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
" Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa w zakresie uprawnień i obowiązków ustawowych Urzędu Miasta i Gminy w Bieżuniu, w 
tym również zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentacji; 

• posiada Pani/Pan: 

prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych; 
prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO; 
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o 
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli 
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

"podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne do przeprowadzenia konsultacji 


