
ZARZĄDZENIE NR 24.2023 

WÓJTA GMINY PRZYTYK 

z dnia 21 lutego 2023 r. 

  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju 

miejscowości Żmijków  

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

z 2023 poz. 40 )  art. 8 ust. 2 w zw. z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych 

nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1443), oraz uchwały 

Nr XXIII.222.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 2 lipca 2021 r. sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Przytyk. (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego z 2021 r. poz. 6264)  

Wójt Gminy Przytyk zarządza, co następuje:  

§ 1  

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości 

Żmijków celem poznania opinii mieszkańców w sprawie będącej przedmiotem 

konsultacji.   

2. Przedmiotem konsultacji jest zmiana aktualnego urzędowego rodzaju miejscowości 

Żmijków rodzaj przysiółek wsi Krzyszkowice na nowy rodzaj miejscowości- wieś. 

§ 2  

Konsultacje będą prowadzone w terminie od 01.03.2023 roku do 10.03.2023 roku.    

§ 3  

Konsultacje prowadzone w formie badania ankietowego odbywać się będą przez wypełnienie 

i podpisanie ankiety stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4  

1. Ankieta zostanie udostępniona: 

a) na stronie internetowej Gminy Przytyk (www.przytyk.pl/ zakładka „aktualności”); 

b) w Biuletynie informacji Publicznej Gminy Przytyk (http://bip.przytyk.pl/ zakładka 

„ogłoszenia”); 

c) w Urzędzie Gminy w Przytyku, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, pokój nr 35 

w dniach i godzinach urzędowania; 

d) u sołtysa sołectwa Krzyszkowice. 

http://www.przytyk.pl/
http://bip.przytyk.pl/


2. Ankietę można złożyć w wersji papierowej przez dostarczenie do Urzędu Gminy 

w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk w terminie do 10 marca 2023 r. (decyduje 

data wpływu). 

 

§ 5   

l. Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez 

zamieszczenie ich w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przytyk, na stronie internetowej 

Gminy Przytyk, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przytyk oraz na tablicy ogłoszeń 

sołectwa Krzyszkowice. 

2. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla organów Gminy.   

§ 6  

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, 

Budownictwa i Ochrony Środowiska. 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Przytyk, na stronie internetowej Gminy Przytyk, na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Gminy Przytyk oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Krzyszkowice. 

 

 -// Wójt Gminy Przytyk 



UZASADNIENIE 

Miejscowość Żmijków to miejscowość z nadaną odrębną numeracją adresową.   

Zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 

2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368) nie 

prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości. W związku z tym 

zgodnie z § 12 ust. 3 powyższego rozporządzenia w przypadku, gdy istnieją numery 

porządkowe niespełniające wymogów określonych w § 6 ust. 4, organ prowadzący ewidencję 

miejscowości, ulic adresów dokonuje przenumerowania z urzędu albo wnosi do rady gminy 

o wszczęcie procedury zmiany rodzaju miejscowości zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 

2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych.  

Zgodnie z "Wykazem urzędowych nazw miejscowości i ich części" miejscowość 

Żmijków ustalona jest jako przysiółek wsi Krzyszkowice. Jest to określenie nieodpowiadające 

dzisiejszemu charakterowi tej miejscowości. Miejscowości Żmijków jest miejscowością 

samoistną, odpowiadającą definicji "wsi" zawartej w ustawie z dnia 29 sierpnia 2003 r. 

o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych stanowi bowiem jednostkę 

osadniczą o zwartej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub 

związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu 

miasta.   W Żmijkowie znajdują się ok. 23 zabudowane posesje i zgodnie z ewidencją ludności 

na stałe zameldowanych jest tam 37 osób (na dzień 21.02.2023 r.). W takim przypadku zmiana 

rodzaju miejscowości na wieś stanowi najmniej uciążliwe dla mieszkańców rozwiązanie.   

Mając na uwadze powyższe zmiana rodzaju miejscowości Żmijków z „przysiółka wsi 

Krzyszkowice” na "wieś" jest uzasadniona i byłaby dostosowana do obecnego charakteru tej 

miejscowości.  

 

 

 



Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Wójta Gminy Przytyk 

Nr 24.2023 z dnia 21.02.2023 r. 

 

 

 

 

Ankieta Konsultacji 

do wyrażenia opinii 

w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Żmijków 

 

 

…………………………………………… 

imię i nazwisko  

 

…………………………………………… 

adres zamieszkania 

 

…………………………………………… 

 

 

Pytanie 1: 

Czy jesteś za zmianą rodzaju miejscowości Żmijków ustalonej urzędowo jako przysiółek 

wsi Krzyszkowice na Żmijków rodzaj miejscowości -wieś? 

 

1. Popieram zmianę  

  

2. Jestem przeciw  

 

 

Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 …………………………………………….. 

podpis 

 

Informacja: 

Opinię należy wyrazić wstawiając znak „X” w wybranym polu kwadratu. Wstawianie znaku 

„X” w więcej niż jednym polu kwadratu lub nie postawienie znaku w żadnym polu kwadratu 

powoduje nieważność opinii.  

 



Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przytyk, 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57 

2)    kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Bartłomiej Kida e-mail: bodo.radom@gmail.com 

3)    Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych 

w związku z planowaniem złożenia przez Radę Gminy Przytyk wniosku do ministra właściwego do spraw 

administracji publicznej o zmianę rodzaju urzędowych miejscowości na obszarze Gminy Przytyk, a także w celu 

wykonania zadania w interesie publicznym, kontaktu z Panią/Panem w ramach konsultacji na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. c) RODO - tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 

art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - tj. realizowanie zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej administratorowi oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. wyrażonej przez Pana/Pani zgody, w 

związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 40), art. 8 ustawy z dnia 

29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz.1443), 

oraz uchwały Nr XXIII.222.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 2 lipca 2021 r. sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Przytyk. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 

z 2021 r. poz. 6264) 

4)    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa 

5)    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną 

6)    posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania 

7)    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

8)    Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

9)    Pani/Pana osobowe nie są przekazywane do państw trzecich 

10)    podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne 

 


