
O G Ł O S Z E N I E 
 

WÓJT  GMINY  PRZYTYK 
 

działając na podstawie 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) oraz Zarządzenia Nr 

24.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 21.02.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Żmijków  

o g ł a s z a 

konsultacje społeczne dotyczące zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Żmijków. 

Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców miejscowości Żmijków w sprawie zmiany 

urzędowego rodzaju miejscowości Żmijków ustalonej jako przysiółek wsi Krzyszkowice na 

Żmijków rodzaj miejscowości wieś. 

Konsultacje społeczne skierowane są do wszystkich mieszkańców miejscowości Żmijków. 

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwanych miejscowości 

i obiektów fizjograficznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1443) Rada Gminy jest zobowiązana 

przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miejscowości, której nazwa ma być poddana 

zmianie w trybie, o którym mowa w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 

Proponowana zmiana z „przysiółka wsi Krzyszkowice” na „wieś” nie spowoduje zmiany 

adresów. Pozostawienie dotychczasowej urzędowej nazwy rodzaju miejscowości 

spowodowałaby natomiast konieczność zmiany numeracji porządkowej nieruchomości 

zgodnie z § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 

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

Konsultacje społeczne odbywać się będą w terminie od dnia 01 marca 2023r. do dnia 10 

marca 2023r. 

Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej poprzez wypełnienie i podpisanie 

ankiety.  

Ankieta jest 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 sołtysów sołectw Wólka Domaniowska itd. 

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). 

Zarządzenie Wójta Gminy Przytyk Nr 24.2023 z dnia 21.02.2023 r. 

Formularz ankiety  

 

http://bip.przytyk.pl/upload/514e4zarzadzenie.pdf
http://bip.przytyk.pl/upload/514e4zarzadzenie.pdf
http://bip.przytyk.pl/upload/2d8e2ankieta.pdf

