
 

UCHWAŁA NR 33.202.2022 

RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE 

z dnia 28 października 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Bobinka, gm. Dubicze Cerkiewne, 

dotyczących zmiany rodzaju miejscowości 

Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2, art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach 

miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1443 z późn. zm.) i art. 5a ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) i pkt 2 załącznika  

do uchwały Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 13.76.2012 z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dubicze Cerkiewne, Rada Gminy Dubicze Cerkiewne 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości 

Bobinka w sprawie zmiany rodzaju miejscowości. 

2. Konsultacje będą polegały na uzyskaniu od mieszkańców zamieszkałych na terenie miejscowości 

Bobinka odpowiedzi na pytanie o treści: 

1) Czy jest Pan/Pani za zmianą rodzaju miejscowości z „części miejscowości” na „osadę”? 

§ 2. Udzielenie odpowiedzi na pytania określone w § 1 ust. 2 polegać będzie na postawieniu w ankiecie 

stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały znaku X w rubryce „TAK” lub „NIE” albo „WSTRZYMUJĘ SIĘ  

OD GŁOSU”. 

§ 3. Uprawnione do udziału w konsultacjach są osoby, które do dnia zakończenia konsultacji  

tj. 30.11.2022 r. ukończą 18 lat i stale zamieszkują na terenie miejscowości Bobinka. 

§ 4. Ustala się następujący tryb przeprowadzenia konsultacji w sprawie określonej w § 1 niniejszej 

uchwały: 

1) Mieszkańcy miejscowości Bobinka, o których mowa w § 2 będą poinformowani o konsultacjach 

niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej uchwały poprzez: 

a) publikację na stronie internetowej Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne ogłoszenia o terminie i sposobie 

przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Bobinka; 

b) umieszczenie ww. ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne; 

c) bezpośrednie dostarczenie przez komisję do spraw przeprowadzenia konsultacji, uprawnionym  

do głosowania mieszkańcom miejscowości Bobinka ogłoszenia o terminie i sposobie przeprowadzenia 

konsultacji w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Bobinka oraz ankiet konsultacyjnych. 

2) Komisja do spraw przeprowadzenia konsultacji w dniu 30.11.2022 r. dokona odebrania od mieszkańców 

ankiet konsultacyjnych. 
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§ 5. Skład osobowy komisji do spraw przeprowadzenia konsultacji oraz wzór protokołu zawierającego 

wyniki konsultacji określi Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne w formie zarządzenia. 

§ 6. Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 2. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy  

Jerzy Karpiuk  
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33.202.2022
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 28 października 2022r. 

…………………………………………….
imię i nazwisko
………………………………………….
………………………………………….
adres zamieszkania

ANKIETA

w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  z  mieszkańcami  zamieszkałymi  na  terenie
miejscowości BOBINKA, gm. Dubicze Cerkiewne, dotyczących zmiany rodzaju miejscowości.

Pytanie:
1) Czy  jest  Pan/Pani  za  zmianą  rodzaju  miejscowości  z  „części  miejscowości”  na
„osadę”?

                 TAK   

                 NIE

                 WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU

                 

….……………………………………
(Czytelny podpis)
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KLAUZULA INFORMACYJNA

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 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:
1) Administratorem Danych Osobowych zbieranych w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne jest   Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne z
siedzibą w Dubiczach Cerkiewnych przy ul. Główna 65.
2) W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez  Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne danych osobowych może się
Pan/Pani  skontaktować  z  naszym Inspektorem Ochrony Danych za  pośrednictwem korespondencji  e-mail  kierowanej  na  adres
admin@dubicze-cerkiewne.pl lub operatora pocztowego na adres:  Inspektor Ochrony Danych Osobowych Urząd Gminy Dubicze
Cerkiewne ul. Główna 65, 17-204 Dubicze Cerkiewne.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miej-
scowości Bobinka  na podstawie  art. 6 ust. 1 lit c RODO.
4) Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących
przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczy -
wiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarza -
ją je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, teleko-
munikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy  zapewnią one odpowiednią
ochronę Państwa praw. 
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,następnie zostaną usunięte. 
6) Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych, można je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność.
Mają Państwo także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych. 
7) Podania danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator. 
8) Przysługuje Państwu także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy, prze-
twarzanie Państwa danych osobowych naruszy przepisy ogólnego   rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwiet-
nia 2016 r. 
9) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
10) Przysługuje Panu/Pani także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy, prze-
twarzanie Pana/Pani danych osobowych naruszy przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochro-
nie danych osobowych z    dnia27 kwietnia 2016 r. 
11) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

………………………………………....………. 
czytelny podpis 
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Załącznik nr 2 do uchwały  Nr 33.202.2022.
z dnia 28 października 2022r.

UZASADNIENIE  

Zmiana rodzaju miejscowości  Bobinka z rodzaju „część wsi  Starzyna” na rodzaj „osada” wynika ze zmiany

Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz

wejścia w życie Rozporządzenia z dnia 21 lipca 2021 r.  Ministra Rozwoju,  Pracy i  Technologii  w sprawie ewidencji

miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368). 

Zgodnie z § 6 ust. 4 niniejszego Rozporządzenia nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części

miejscowości. W „Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części” (Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części – Dz. U. z

2019 r. poz. 2360)  dla miejscowości Bobinka określono jej rodzaj jako „część wsi Starzyna”.

Zgodnie z § 5 ust. 3 obowiązującego do dnia 31 lipca 2021r. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji

z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012r. poz. 125) „3. Dla każdej wsi

lub części  wsi  stanowiącej  miejscowość (…),  tworzy się jeden ciągły zbiór numerów porządkowych (…).”  Zgodnie z

powyższym  w  miejscowości  Bobinka  obiektom  nadawane  były  numery  porządkowe  oraz  były  dokonywane

zameldowania osób pod danymi adresami. 

Zgodnie z § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021r. w sprawie

ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021r. poz. 1368), które weszło w życie 31 lipca 2021r. nie prowadzi się

numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości. 

Dostosowanie stanu faktycznego do przepisów Rozporządzenia z dnia 21 lipca 2021r. można zrealizować na

dwa sposoby: 

-  przenieść  dotychczas  prowadzoną  numerację  porządkową  dla  miejscowości  Bobinka  do  wsi  Starzyna  i  dokonać

przemeldowania  mieszkańców  do  wsi  Starzyna,  co  wiązałoby  się  ze  zmianą  wielu  dokumentów  urzędowych,  jak

również faktem, że nazwa miejscowości „Bobinka” przestanie funkcjonować;

- zmienić urzędowy rodzaj miejscowości Bobinka z „części wsi Starzyna” na „osada”. Tym samym miejscowość Bobinka

stałaby się miejscowością samodzielną.

Zauważyć należy, że nazwa miejscowości Bobinka jako miejscowości samodzielnej widnieje w dokumentach

urzędowych,  takich  jak  np.  akty  stanu  cywilnego.   Zmiana  rodzaju  miejscowości  jest  rozwiązaniem  rozsądnym  i

zasadnym. 

W związku z tym, że Bobinka jest miejscowością zamieszkałą do dokonania zmiany jej rodzaju wymagane jest

przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w trybie, o którym mowa w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym.  

Zważywszy na powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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