
ZARZĄDZENIE NR 32/2022 
WÓJTA GMINY KUTNO 

z dnia 17 marca 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju 
urzędowych nazw miejscowości 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559) i art. 8 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach 
miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) oraz uchwały nr XXII/176/2020 Rady 
Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 
społecznych (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 15 września 2020 r., poz. 5036), 
zarządzam co następuje: 

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości: 

a) Dębina, na temat zmiany rodzaju miejscowości z części wsi Gnojno na Dębina, wieś; 

b) Siemiennik, na temat zmiany rodzaju miejscowości z części wsi Gnojno na Siemiennik wieś; 

c) Dudki, na temat zmiany rodzaju miejscowości z części wsi Leszczynek na Dudki, wieś; 

d) Franki Wroczyńskie, na temat zmiany rodzaju miejscowości z części wsi Wroczyny na Franki Wroczyńskie, 
wieś. 

2. W konsultacjach, o których mowa w ust. 1 mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkałe 
w miejscowościach Dębina, Dudki, Siemiennik, Franki Wroczyńskie. 

3. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat zmiany rodzaju ww. miejscowości. 

4. Konsultacje uważa się za ważne niezależnie od liczby mieszkańców, którzy wzięli w nich udział. 

§ 2. 1. Konsultacje prowadzone będą w terminie od dnia 18 marca 2022 r. do dnia 24 marca 2022 r. 

2. Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej, poprzez wypełnienie i podpisanie formularzy 
konsultacyjnych przez mieszkańców miejscowości, których zmiana dotyczy. 

3. Formularz ankietowy dla miejscowości: 

- Dębina – stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia, 

- Siemiennik - stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia, 

- Dudki – stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia, 

- Franki Wroczyńskie – stanowi załącznik Nr 4 do Zarządzenia 

4. Niniejsze Zarządzenie wraz z załącznikami zamieszczone zostanie na stronie internetowej Gminy Kutno 
www.gminakutno.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kutno www.bip.gminakutno.pl. 

5. Formularz ankietowy udostępnia się do pobrania w Urzędzie Gminy Kutno w pokoju nr 2, na stronie 
internetowej pod adresem www.gminakutno.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kutno 
pod adresem bip.gminakutno.pl. 

6. Wypełniony formularz ankietowy należy złożyć w Urzędzie Gminy Kutno, w pokoju nr 2 lub przesłać 
skan wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@gminakutno.pl, w terminie 
wskazanym w § 2.1. Zarządzenia. 

§ 3. 1. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 10 dni od zakończenia 
konsultacji poprzez publikacje na stronie internetowej Gminy Kutno www.gminakutno.pl oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Kutno www.bip.gminakutno.pl. 

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

§ 4. Realizacje Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kutno. 



§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, stronie 
internetowej Gminy Kutno www.gminakutno.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kutno 
www.bip.gminakutno.pl. 



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 32/2022 

Wójta Gminy Kutno 

z dnia 17 marca 2022 r. 

KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI MIEJSCOWOŚCI DĘBINA DOTYCZĄCE ZMIANY 
RODZAJU URZĘDOWEJ NAZWY MIEJSCOWOŚCI DĘBINA – CZĘŚĆ WSI GNOJNO NA 
DĘBINA WIEŚ. 

CZĘŚĆ I – DANE UCZESTNIKA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Imię i nazwisko ………………………………………………………... 

Adres…………………………………………………………………….. 

Informacja: głosować może wyłącznie pełnoletni mieszkaniec miejscowości Dębina 

CZĘŚĆ I I - GŁOSOWANIE 

Czy jesteś za zmianą rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Dębina ustalonej jako część wsi  Gnojno na  
Dębina wieś? 

    TAK    NIE 
 

CZĘŚĆ III – UWAGI 

W tym punkcie należy wpisać swoje ewentualne uwagi wraz z uzasadnieniem 

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

Informacja: 

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii i uwag mieszkańców miejscowości Dębina sołectwa Gnojno na 
temat zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Dębina – część wsi Gnojno na Dębina wieś, figurującej 
w Wykazie nazw miejscowości stanowiący załącznik do Obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 17 października 2019r. W sprawie wykazu nazw miejscowości i ich części ( dz. U z 
2019r., poz. 2360). Przedmiotowa zmiana jest czynnością techniczną, porządkującą, wynikającą ze zmiany 
przepisów dotyczących ewidencji miejscowości , ulic i adresów. Zgodnie z § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z 2021r. Nie prowadzi się numeracji porządkowej dla części miejscowości. 
Zmiana nie będzie miła konsekwencji dla właścicieli nieruchomości ( zachowana zostaje dotychczasowa 
numeracja porządkowa nieruchomości ). 

 Składając niniejszy formularz ankietowy oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie, 
przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych. 
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Urząd Gminy Kutno. Dane te przetwarzane 
będą tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu przedmiotowych konsultacji społecznych zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych, zwanym RODO. 

          

………………………………... 

(data i czytelny podpis) 



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 32/2022 

Wójta Gminy Kutno 

z dnia 17 marca 2022 r. 

KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI MIEJSCOWOŚCI SIEMIENNIK DOTYCZĄCE ZMIANY 
RODZAJU URZĘDOWEJ NAZWY MIEJSCOWOŚCI SIEMIENNIK – CZĘŚĆ WSI GNOJNO NA 
SIEMIENNIK WIEŚ. 

CZĘŚĆ I – DANE UCZESTNIKA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Imię i nazwisko ………………………………………………………... 

Adres…………………………………………………………………….. 

Informacja: głosować może wyłącznie pełnoletni mieszkaniec miejscowości Siemiennik. 

CZĘŚĆ I I - GŁOSOWANIE 

Czy jesteś za zmianą rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Siemiennik ustalonej jako część wsi  Gnojno 
na  Siemiennik wieś? 

    TAK   NIE                          
CZĘŚĆ III – UWAGI 

W tym punkcie należy wpisać swoje ewentualne uwagi wraz z uzasadnieniem 

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

 Informacja:                                                                                                      

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii i uwag mieszkańców miejscowości Siemiennik sołectwa Gnojno na 
temat zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Siemiennik – część wsi Gnojno              na Siemiennik 
wieś, figurującej w Wykazie nazw miejscowości stanowiący załącznik  do Obwieszczenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019r.w sprawie wykazu nazw miejscowości i ich części 
(dz. U z 2019r., poz. 2360). Przedmiotowa zmiana jest czynnością techniczną, porządkującą, wynikającą ze 
zmiany przepisów dotyczących ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Zgodnie z § 6 ust. 4 Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 2021r. Nie prowadzi się numeracji porządkowej dla części 
miejscowości. Zmiana nie będzie miła konsekwencji dla właścicieli nieruchomości (zachowana zostaje 
dotychczasowa numeracja porządkowa nieruchomości ). 

 Składając niniejszy formularz ankietowy oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie, 
przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych. 
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Urząd Gminy Kutno. Dane te przetwarzane 
będą tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu przedmiotowych konsultacji społecznych zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych, zwanym RODO. 

………………………………... 

(data i czytelny podpis) 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 32/2022 

Wójta Gminy Kutno 

z dnia 17 marca 2022 r. 

KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI MIEJSCOWOŚCI DUDKI DOTYCZĄCE ZMIANY 
RODZAJU URZĘDOWEJ NAZWY MIEJSCOWOŚCI DUDKI – CZĘŚĆ WSI LESZCZYNEK NA 
DUDKI WIEŚ. 

CZĘŚĆ I – DANE UCZESTNIKA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Imię i nazwisko ………………………………………………………... 

Adres…………………………………………………………………….. 

Informacja: głosować może wyłącznie pełnoletni mieszkaniec miejscowości Dudki 

CZĘŚĆ I I - GŁOSOWANIE 

Czy jesteś za zmianą rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Dudki ustalonej jako część wsi  Leszczynek na  
Dudki wieś? 

    TAK            NIE                          
CZĘŚĆ III – UWAGI 

W tym punkcie należy wpisać swoje ewentualne uwagi wraz z uzasadnieniem 

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

 Informacja: 

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii i uwag mieszkańców miejscowości Dudki sołectwa Leszczynek na 
temat zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Dudki – część wsi Leszczynek na Dudki wieś, 
figurującej w Wykazie nazw miejscowości stanowiący załącznik do Obwieszczenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019r. w sprawie wykazu nazw miejscowości i ich 
części ( dz. U z 2019r., poz. 2360). Przedmiotowa zmiana jest czynnością techniczną, porządkującą, 
wynikającą ze zmiany przepisów dotyczących ewidencji miejscowości , ulic i adresów. Zgodnie z § 
6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 2021r. Nie prowadzi się numeracji 
porządkowej dla części miejscowości. Zmiana nie będzie miła konsekwencji dla właścicieli nieruchomości ( 
zachowana zostaje dotychczasowa numeracja porządkowa nieruchomości ). 

Składając niniejszy formularz ankietowy oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie 
i przekazywanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych. Administratorem 
danych osobowych zawartych w formularzu jest Urząd Gminy Kutno. Dane te przetwarzane będą tylko 
i wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu przedmiotowych konsultacji społecznych zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych, zwanym RODO. 

 

………………………………... 

(data i czytelny podpis) 



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 32/2022 

Wójta Gminy Kutno 

z dnia 17 marca 2022 r. 

KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI MIEJSCOWOŚCI FRANKI WROCZYŃSKIE 
DOTYCZĄCE ZMIANY RODZAJU URZĘDOWEJ NAZWY MIEJSCOWOŚCI FRANKI 
WROCZYŃSKIE – CZĘŚĆ WSI WROCZYNY NA FRANKI WROCZYŃSKIE WIEŚ. 

CZĘŚĆ I – DANE UCZESTNIKA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Imię i nazwisko ………………………………………………………... 

Adres…………………………………………………………………….. 

Informacja: głosować może wyłącznie pełnoletni mieszkaniec miejscowości Franki Wroczyńskie. 

CZĘŚĆ I I - GŁOSOWANIE 

Czy jesteś za zmianą rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Franki Wroczyńskie ustalonej jako część wsi  
Wroczyny na  Franki Wroczyńskie wieś? 

    TAK                  NIE                          
CZĘŚĆ III – UWAGI 

W tym punkcie należy wpisać swoje ewentualne uwagi wraz z uzasadnieniem 

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

  Informacja:                                                                                            

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii i uwag mieszkańców miejscowości Franki Wroczyńskie sołectwa 
Wroczyny na temat zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Franki Wroczyńskie  – część wsi 
Wroczyny na Franki Wroczyńskie wieś, figurującej w Wykazie nazw miejscowości stanowiący załącznik do 
Obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019r. w sprawie 
wykazu nazw miejscowości i ich części ( dz. U z 2019r., poz. 2360). Przedmiotowa zmiana jest czynnością 
techniczną, porządkującą, wynikającą ze zmiany przepisów dotyczących ewidencji miejscowości , ulic 
i adresów. Zgodnie z § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 2021r. Nie prowadzi 
się numeracji porządkowej dla części miejscowości. Zmiana nie będzie miła konsekwencji dla właścicieli 
nieruchomości ( zachowana zostaje dotychczasowa numeracja porządkowa nieruchomości ). 

 Składając niniejszy formularz ankietowy oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie, 
przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych. 
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Urząd Gminy Kutno. Dane te przetwarzane 
będą tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu przedmiotowych konsultacji społecznych zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych, zwanym RODO. 

………………………………... 

(data i czytelny podpis) 
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