UCHWAŁA NR XLII/920/2021

RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ
z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Gorzeń i miejscowości
Kaźmierowo stanowiącej część miejscowości Gorzeń, w przedmiocie wydzielenia dwóch jednostek
osadniczych: "Gorzeń" - wieś i "Kaźmierowo" - wieś, bez wyodrębnienia nowego obrębu
geodezyjnego.

Na podstawie

art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.

z 2021 r. poz. 1372 ze zm.1)), oraz § 5 uchwały nr XXIX/385/2008 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
gminy (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 152, poz. 2333 z dnia 25 listopada 2008 r.) oraz
art. 8 ustawy

z dnia

29 sierpnia

2003 roku

o urzędowych

nazwach

miejscowości

i obiektów

fizjograficznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1443) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Gorzeń i miejscowości
Kaźmierowo stanowiącej część miejscowości Gorzeń, w przedmiocie wydzielenia dwóch jednostek
osadniczych "Gorzeń" - wieś i „Kaźmierowo" - wieś, bez wyodrębnienia nowego obrębu
geodezyjnego.
§ 2. Konsultacje będą polegały na udzieleniu odpowiedzi na następujące pytanie: Czy opowiada się
Pan/Pani za wydzieleniem dwóch jednostek osadniczych "Gorzeń" - wieś i "Kaźmierowo" wieś, wchodzących w skład Sołectwa Gorzeń ?
§ 3. Ustalić termin przeprowadzenia konsultacji: od dnia 6 grudnia 2021 roku do dnia 5 stycznia
2022 roku.
§ 4. Powołać zespół do przeprowadzenia konsultacji w składzie:
1) Halina Mnichowska,
2) Ewa Hoppe-Kowalska,
3) Dariusz Domek,
4) Roman Bereit,
5) Angelika Kaczmarek,
6) Jolanta Sobieraj,
7) Jarosław Warmke.
1) Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz.1834.
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§ 5. Ustalić następujące zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji:
1. Konsultacja będzie przeprowadzona w formie pisemnej na podstawie karty konsultacyjnej
stanowiącej załącznik do uchwały.
2. Konsultacje będą odbywały się w okresie: od dnia 6 grudnia 2021 roku do dnia 5 stycznia
2022 roku, w punktach konsultacyjnych, w następujące dni:
1) poniedziałek - 6 grudzień 2021 roku, w godzinach: od 15.00 do 17.00,
2) wtorek - 14 grudzień 2021 roku, w godzinach: od 15.00 do 17.00,
3) wtorek - 21 grudzień 2021 roku, w godzinach: od 15.00 do 17.00,
4) wtorek - 28 grudzień 2021 roku, w godzinach: od 15.00 do 17.00,
5) środa - 5 styczeń 2022 roku, w godzinach: od 15.00 do 17.00.
3. Konsultacje będą przeprowadzone w punktach konsultacyjnych:
1) Gorzeń - świetlica wiejska,
2) Nakło nad Notecią - Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
(pokój nr 9).
4. Formularze konsultacyjne będą dostępne w punktach konsultacyjnych, na stronie internetowej
Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią (BIP - zakładka "Konsultacje"), w Biurze Obsługi
Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią oraz u Sołtysa Sołectwa Gorzeń.
5. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są wyłącznie mieszkańcy miejscowości
Gorzeń i Kaźmierowo, posiadający czynne prawo wyborcze.
6. Po zakończeniu konsultacji zespół sporządza w czterech egzemplarzach protokół z wyników
konsultacji.
7. Protokół podpisują i każdą stronę parafują wszystkie osoby wchodzące w skład zespołu, obecne
przy jego sporządzaniu.
8. Po sporządzeniu protokołu zespół podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości wyniki
konsultacji poprzez wywieszenie jego treści na tablicach ogłoszeń: Urzędu Miasta i Gminy,
w miejscowości Gorzeń i miejscowości Kaźmierowo, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy w Nakle nad Notecią (BIP - zakładka "Konsultacje").
9. Wynik konsultacji stanowi opinię w sprawie i nie ma charakteru wiążącego.
10. Koszty konsultacji pokryte zostaną z budżetu Gminy Nakło nad Notecią.
§ 6. Obsługę kancelaryjną konsultacji zapewnia Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr XLII/920/2021
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 25 listopada 2021 r.
KARTA KONSULTACYJNA
dla mieszkańców miejscowości Gorzeń i miejscowości Kaźmierowo, posiadających czynne prawo
wyborcze

Rada Miejska w Nakle nad Notecią zwraca się z pytaniem:
„Czy jest Pani / Pan za wydzieleniem dwóch jednostek osadniczych : „Gorzeń” – wieś
i „Kaźmierowo” – wieś, wchodzących w skład Sołectwa Gorzeń?”.
TAK

NIE

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Informacja: Właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem „X” w odpowiedniej kratce. Postawienie
znaku „X” w więcej niż jednej kratce powoduje nieważność głosu. Oświadczam, iż jestem
zameldowana/ny / w miejscowości Gorzeń lub w miejscowościach Kaźmierowo i posiadam czynne
prawo wyborcze.
Imię i nazwisko

Adres zameldowania

Nr PESEL

Podpis

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowychNiniejszym oświadczam,
że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w związku z prowadzeniem
konsultacji dotyczących wydzielenia dwóch jednostek osadniczych: „Gorzeń” - wieś i „Kaźmierowo”
– wieś, wchodzących w skład Sołectwa Gorzeń, bez wyodrębnienia nowego obrębu geodezyjnego.
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad
Notecią, Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad
Notecią.
2. Dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – realizacja zadań gminy w zakresie nadania numerów porządkowych Art. 47a
ust. 5 w zw. Z art. 47a ust. 4 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm).
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych
w związku z wydzieleniem dwóch jednostek osadniczych: „Gorzeń” - wieś i „Kaźmierowo” – wieś,
wchodzących w skład Sołectwa Gorzeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). W razie konieczności dane mogą być
udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
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4. Podanie danych jest dobrowolne, mam prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania,
usunięcia lub i ich poprawienia, oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
………………………………
........................................................
Miejscowość, data
czytelny podpis
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Uzasadnienie
W dniu 27 lipca 2021 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2021 r.,
poz. 1368). Zgodnie z § 6 ust. 4: "Nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części
miejscowości".

Raport

z kontroli

poprawności

danych

adresów

i ich

zgodności

z

ww.

Rozporządzeniem wykazał na terenie Gminy Nakło nad Notecią, dwa przypadki części miejscowości
z przypisanymi punktami adresowymi:
1. Kaźmierowo - część miejscowości Gorzeń - liczba punktów adresowych - 20,
2. Nowakówko - część miejscowości Karnowo - liczba punktów adresowych - 2.
W związku z powyższym, w celu zachowania istniejącej numeracji budynków, prowadzenia
numeracji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, konieczne jest przeprowadzenie konsultacji
w przedmiocie wydzielenia dwóch jednostek osadniczych: "Gorzeń" - wieś i "Kaźmierowo" - wieś,
wchodzących w skład Sołectwa Gorzeń. Konsultacje będą podstawą do przygotowania uchwały, która
jest konieczna do wystąpienia do właściwego Ministra (za pośrednictwem Wojewody), w sprawie
wydzielenia dwóch jednostek osadniczych "Gorzeń" - wieś i "Kaźmierowo" - wieś, wchodzących
w skład Sołectwa Gorzeń.
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