
 

ZARZĄDZENIE   Nr  7/2016 

WÓJTA  GMINY  OPORÓW 

z dnia 10 lutego 2016 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy 

miejscowości „Oporów- Kolonia” na „Kolonia-Oporów” . 

 

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

miejscowości i obiektów fizjograficznych ( Dz.U. 2003, Nr 166, poz. 1612 z późn.zm.)  oraz  

§ 9 Załącznika do Uchwały Nr XI/40/2011 Rady Gminy Oporów z dnia 26 października 2011 w 

sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych ( Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2012 r. poz. 202) zarządzam co następuje: 

 

 

    § 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne  z mieszkańcami miejscowości 

Oporów- Kolonia. 

 

    § 2. Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców w sprawie  zmiany 

urzędowej nazwy miejscowości „Oporów- Kolonia” na „Kolonia-Oporów”. 

 

   § 3. Konsultacje społeczne  przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 26 lutego 2016 r. 

do dnia 9 marca 2016 r.  

 

   § 4.1.Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie: 

1) badania opinii mieszkańców, które będzie polegało na wypełnieniu imiennego 

formularza ankietowego stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.  

2) otwartego spotkania z mieszkańcami w GBP w Oporowie 

  2. Formularz ankiety, o którym mowa w ust. 1 pkt.1  udostępniony będzie: 

      1)  w wersji elektronicznej na stronie :bip.oporow.pl 

      2) w formie papierowej  w urzędzie gminy – pok. Nr 6   i pok. Nr 8 

   3.  Wypełnione formularze ankiety można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Oporów 

osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie  od dnia 26 lutego 2016 r. do dnia 9 marca 

2016 r.  

   

    § 5. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Sekretarz 

Gminy.  

 

    § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

                                                     

           



 
                                                                                                 Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2016 Wójta Gminy Oporów 

                  z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia 

                  konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy 

                  miejscowości „Oporów-Kolonia” na „Kolonia-Oporów”  

        

 
                                                               

                                                              

 

KONSULTACJE  SPOŁECZNE  DOTYCZĄCE ZMIANY NAZWY  MIEJSCOWOŚCI 

„OPORÓW-KOLONIA” NA „KOLONIA-OPORÓW”  

 

………………………………………………. 

                         imię i nazwisko 

 

………………………………………………. 

 

……………………………………………….. 

                       adres zamieszkania 

 

 

 

Celem konsultacji jest doprowadzenie do zgodności między urzędową  nazwą 

miejscowości „Oporów- Kolonia” a nazwą funkcjonującą w obiegu „Kolonia- 

Oporów”  

Czy jest Pan/Pani za zmianą nazwy miejscowości „Oporów-Kolonia” 

na „Kolonia-Oporów”   

□  TAK 

□   NIE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb 

niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy 

miejscowości „Oporów- Kolonia” na „Kolonia-Oporów” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) 

 

                                                                                              …………………………… 

                                                                                                               Podpis 

 

Pouczenie: Zaznaczyć można tylko 1 odpowiedź stawiając znak „ X” w kratce z lewej strony 

odpowiedzi, którą się wybrało. Postawienie znaku „X” w więcej niż 1 kratce albo nie 

postawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.  

 



 

UZASADNIENIE 

 

Rozporządzeniem  Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie 

wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części ( Dz. U. z 2013r. , poz. 200 z późn. zm.) 

ustalony został wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce. W Wykazie tym dla 

miejscowości „Kolonia-Oporów” istnieje nazwa „Oporów-Kolonia”. Aby doprowadzić 

do zgodności z nazwą funkcjonującą w obiegu Rada Gminy Oporów będzie wnioskowała  

do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę urzędowej nazwy miejscowości „Oporów-

Kolonia” na „Kolonia-Oporów”. Ww. wniosek musi  zawierać m.in. omówienie wyników 

konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami miejscowości, której wniosek dotyczy, z tych 

względów uzasadnione jest wydanie zarządzenia Wójta Gminy Oporów w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy miejscowości.   

 


