
UCHWAŁA NR XIII/139/21 
RADY GMINY TERESPOL 

z dnia 31 marca 2021 r. 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Koroszczyn, Samowicze, 
Lebiedziew, Michalków, Neple, Krzyczew i Bohukały dotyczących zniesienia urzędowych nazw 

miejscowości w gminie Terespol 

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) w związku z 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.), Rada Gminy Terespol 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne  z mieszkańcami wsi: 

1) Koroszczyn, w celu poznania opinii w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości "Koroszczyn 
kolonia„ i "Koroszczyn osada wsi Koroszczyn"; 

2) Samowicze, w celu poznania opinii w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości "Surowo 
kolonia", "Wielkie Pole kolonia" i "Kosomina przysiółek wsi Samowicze"; 

3) Lebiedziew, w celu poznania opinii w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości "Lebiedziew 
kolonia"; 

4) Michalków, w celu poznania opinii w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości „Michalków 
kolonia"; 

5) Neple, w celu poznania opinii w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości "Majątek przysiółek 
wsi Neple" i "Morderowicze przysiółek wsi Neple";  

6) Krzyczew, w celu poznania opinii w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości "Łany część wsi 
Krzyczew", "Majątek część wsi Krzyczew" i "Miasteczko część wsi Krzyczew";  

7) Bohukały,  w celu poznania opinii w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości "Wzgórek  część 
wsi Bohukały". 

§ 2. Ustala się następujące zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami  
miejscowości Koroszczyn, Samowicze, Lebiedziew, Michalków, Neple, Krzyczew i Bohukały, w sprawie 
o której mowa w § 1:  

1) konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od 1 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.: 

2) ankiety stanowiące załączniki do niniejszej uchwały, zastaną skierowane do mieszkańców wsi:  
Koroszczyn, Samowicze, Lebiedziew, Michalków, Neple, Krzyczew i Bohukały.  

§ 3. 1. Ankiety zostaną udostępnione: 

1) na stronie internetowej gminy www.gminaterespol.pl   (zakładka Konsultacje);  

2) w Biuletynie Informacji Publicznej ugterespol.bip.lubelskie.pl (zakładka Konsultacje społeczne); 

3) w punkcie obsługi interesanta Urzędu Gminy Terespol, w dniach i godzinach urzędowania; 

4) u sołtysów wsi Koroszczyn, Samowicze, Lebiedziew, Michalków, Neple, Krzyczew i Bohukały.  

2. Wypełnioną ankietę należy złożyć w okresie konsultacji: 

1) w punkcie obsługi interesanta Urzędu Gminy Terespol; 

2) u sołtysa; 

3) przesłać scan ankiety na adres mailowy: laleksandruk@gminaterespol.pl; 

4) przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, 
21-540 Małaszewicze. 
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§ 4. Wyniki konsultacji społecznych zostaną przedstawione na najblizszej sesji Rady Gminy Terespol. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Terespol. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mieczysław Romaniuk 
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Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XIII/139/21  

Rady Gminy Terespol 

z dnia 31 marca 2021 r. 

ANKIETA 

W sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Koroszczyn 

dotyczącej zniesienia urzędowej nazwy miejscowości  

„Koroszczyn Kolonia” i „Koroszczyn osada” 

Imię i Nazwisko:  

 

Adres zamieszkania:  

 

PYTANIE 

Czy jesteś za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości „Koroszczyn Kolonia” ? 

 TAK   

NIE  

PYTANIE 

Czy jesteś za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości „Koroszczyn osada” ? 

 TAK   

 NIE   

Opinie i komentarze: 
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KLAUZULA ZGODY I OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora – Urzędu Gminy 

Terespol z siedzibą w Kobylanach, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze 

reprezentowany przez Wójta Gminy Terespol w zakresie danych zawartych w formularzu konsultacji 

społecznych. 

Przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować 

poprzez e-mail: hkaminski@gminaterespol.pl lub pisemnie na adres:  Kobylany, Plac 

Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze. 

2. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 

archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów 

dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

4. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych; 

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 

c) żądania usunięcia danych, gdy: 

- dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

-  po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych, 

-  dane przetwarzane są niezgodne z prawem; 

 d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

       - osoby te kwestionują prawidłowość danych, 

                    - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są                                                                                      

one  potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

5. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do wniesienia skargi do Administratora, inspektora 

ochrony danych osobowych i organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędna do przeprowadzenia konsultacji 

społecznych w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi 

Koroszczyn dotyczących zniesienia urzędowych nazw miejscowości w gminie Terespol.  

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

 

………………………………………..                                …………………………………………….. 

                 /data/                                                                                               / podpis/ 
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Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XIII/139/21   

Rady Gminy Terespol 

z dnia 31 marca 2021 r. 

ANKIETA 

W sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Samowicze dotyczącej 

zniesienia urzędowej nazwy miejscowości „Surowo Kolonia”                                                                               

„Wielkie Pole kolonia” i „ Kosomina przysiółek wsi Samowicze” 

Imię i Nazwisko:  

 

Adres zamieszkania:  

 

PYTANIE 

Czy jesteś za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości „Surowo Kolonia” ? 

 TAK   

NIE  

PYTANIE 

Czy jesteś za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości „Wielkie Pole Kolonia”? 

 TAK   

 NIE   

PYTANIE 

Czy jesteś za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości „Kosomina przysiółek wsi 

Samowicze”? 

 TAK   

 NIE   

Opinie i komentarze: 
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KLAUZULA ZGODY I OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora – Urzędu Gminy 

Terespol z siedzibą w Kobylanach, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze 

reprezentowany przez Wójta Gminy Terespol w zakresie danych zawartych w formularzu konsultacji 

społecznych. 

Przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować 

poprzez e-mail: hkaminski@gminaterespol.pl lub pisemnie na adres:  Kobylany, Plac 

Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze. 

2. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 

archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów 

dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

4. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych; 

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 

c) żądania usunięcia danych, gdy: 

- dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

-  po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych, 

-  dane przetwarzane są niezgodne z prawem; 

 d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

       - osoby te kwestionują prawidłowość danych, 

                    - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są                                                                                      

one  potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

5. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do wniesienia skargi do Administratora, inspektora 

ochrony danych osobowych i organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędna do przeprowadzenia konsultacji 

społecznych w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi 

Samowicze dotyczących zniesienia urzędowych nazw miejscowości w gminie Terespol.  

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

 

………………………………………..                                …………………………………………….. 

                 /data/                                                                                               / podpis/ 
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Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XIII/139/21   

Rady Gminy Terespol 

z dnia 31 marca 2021 r. 

 

ANKIETA 

W sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Lebiedziew 

dotyczącej zniesienia urzędowej nazwy miejscowości „ Lebiedziew kolonia”  

Imię i Nazwisko:  

 

Adres zamieszkania:  

 

PYTANIE 

Czy jesteś za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości „ Lebiedziew kolonia” ? 

 TAK   

NIE  

Opinie i komentarze: 
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KLAUZULA ZGODY I OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora – Urzędu Gminy 

Terespol z siedzibą w Kobylanach, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze 

reprezentowany przez Wójta Gminy Terespol w zakresie danych zawartych w formularzu konsultacji 

społecznych. 

Przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować 

poprzez e-mail: hkaminski@gminaterespol.pl lub pisemnie na adres:  Kobylany, Plac 

Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze. 

2. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 

archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów 

dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

4. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych; 

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 

c) żądania usunięcia danych, gdy: 

- dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

-  po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych, 

-  dane przetwarzane są niezgodne z prawem; 

 d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

       - osoby te kwestionują prawidłowość danych, 

                    - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są                                                                                      

one  potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

5. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do wniesienia skargi do Administratora, inspektora 

ochrony danych osobowych i organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędna do przeprowadzenia konsultacji 

społecznych w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi 

Lebiedziew dotyczących zniesienia urzędowych nazw miejscowości w gminie Terespol.  

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

 

………………………………………..                                …………………………………………….. 

                 /data/                                                                                               / podpis/ 
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Załącznik nr 4 

do uchwały Nr XIII/139/21  

Rady Gminy Terespol 

z dnia 31 marca 2021 r. 

 

ANKIETA 

W sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Michalków dotyczącej 

zniesienia urzędowej nazwy miejscowości „ Michalków kolonia” 

Imię i Nazwisko:  

 

Adres zamieszkania:  

 

PYTANIE 

Czy jesteś za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości „ Michalków kolonia” ? 

 TAK   

NIE  

Opinie i komentarze: 
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KLAUZULA ZGODY I OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora – Urzędu Gminy 

Terespol z siedzibą w Kobylanach, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze 

reprezentowany przez Wójta Gminy Terespol w zakresie danych zawartych w formularzu konsultacji 

społecznych. 

Przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować 

poprzez e-mail: hkaminski@gminaterespol.pl lub pisemnie na adres:  Kobylany, Plac 

Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze. 

2. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 

archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów 

dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

4. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych; 

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 

c) żądania usunięcia danych, gdy: 

- dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

-  po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych, 

-  dane przetwarzane są niezgodne z prawem; 

 d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

       - osoby te kwestionują prawidłowość danych, 

                    - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są                                                                                      

one  potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

5. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do wniesienia skargi do Administratora, inspektora 

ochrony danych osobowych i organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędna do przeprowadzenia konsultacji 

społecznych w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi 

Michalków dotyczących zniesienia urzędowych nazw miejscowości w gminie Terespol.  

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

 

………………………………………..                                …………………………………………….. 

                 /data/                                                                                               / podpis/ 
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Załącznik nr 5 

do uchwały Nr XIII/139/21   

Rady Gminy Terespol 

z dnia 31 marca 2021 r. 

 

ANKIETA 

W sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Neple dotyczącej 

zniesienia urzędowej nazwy miejscowości                                                                                            

„ Majątek przysiółek wsi Neple” i „Morderowicze przysiółek wsi Neple” 

Imię i Nazwisko:  

 

Adres zamieszkania:  

 

PYTANIE 

Czy jesteś za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości „Majątek przysiółek wsi Neple” ? 

 TAK   

NIE  

PYTANIE 

Czy jesteś za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości „Morderowicze przysiółek wsi 

Neple”? 

 TAK   

 NIE   

Opinie i komentarze: 
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KLAUZULA ZGODY I OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora – Urzędu Gminy 

Terespol z siedzibą w Kobylanach, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze 

reprezentowany przez Wójta Gminy Terespol w zakresie danych zawartych w formularzu konsultacji 

społecznych. 

Przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować 

poprzez e-mail: hkaminski@gminaterespol.pl lub pisemnie na adres:  Kobylany, Plac 

Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze. 

2. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 

archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów 

dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

4. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych; 

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 

c) żądania usunięcia danych, gdy: 

- dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

-  po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych, 

-  dane przetwarzane są niezgodne z prawem; 

 d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

       - osoby te kwestionują prawidłowość danych, 

                    - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są                                                                                      

one  potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

5. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do wniesienia skargi do Administratora, inspektora 

ochrony danych osobowych i organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędna do przeprowadzenia konsultacji 

społecznych w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Neple  

dotyczących zniesienia urzędowych nazw miejscowości w gminie Terespol.  

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

 

………………………………………..                                …………………………………………….. 

                 /data/                                                                                               / podpis/ 
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Załącznik nr 6 

do uchwały Nr XIII/139/21   

Rady Gminy Terespol 

z dnia 31 marca 2021 r. 

ANKIETA 

W sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Krzyczew dotyczącej 

zniesienia urzędowej nazwy miejscowości „Łany część wsi Krzyczew”, „Majątek część wsi 

Krzyczew” i  „Miasteczko część wsi Krzyczew”. 

Imię i Nazwisko:  

 

Adres zamieszkania:  

 

PYTANIE 

Czy jesteś za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości „Łany część wsi Krzyczew”? 

 TAK   

NIE  

PYTANIE 

Czy jesteś za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości „Majątek część wsi Krzyczew” ? 

 TAK   

 NIE   

PYTANIE 

Czy jesteś za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości „Miasteczko część wsi 

Krzyczew” ? 

 TAK   

 NIE   

Opinie i komentarze: 
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KLAUZULA ZGODY I OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora – Urzędu Gminy 

Terespol z siedzibą w Kobylanach, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze 

reprezentowany przez Wójta Gminy Terespol w zakresie danych zawartych w formularzu konsultacji 

społecznych. 

Przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować 

poprzez e-mail: hkaminski@gminaterespol.pl lub pisemnie na adres:  Kobylany, Plac 

Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze. 

2. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 

archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów 

dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

4. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych; 

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 

c) żądania usunięcia danych, gdy: 

- dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

-  po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych, 

-  dane przetwarzane są niezgodne z prawem; 

 d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

       - osoby te kwestionują prawidłowość danych, 

                    - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są                                                                                      

one  potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

5. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do wniesienia skargi do Administratora, inspektora 

ochrony danych osobowych i organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędna do przeprowadzenia konsultacji 

społecznych w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi 

Krzyczew dotyczących zniesienia urzędowych nazw miejscowości w gminie Terespol.  

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

 

………………………………………..                                …………………………………………….. 

                 /data/                                                                                               / podpis/ 
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Załącznik nr 7 

do uchwały Nr XIII/139/21   

Rady Gminy Terespol 

z dnia 31 marca 2021 r. 

 

ANKIETA 

W sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Bohukały dotyczącej 

zniesienia urzędowej nazwy miejscowości „ Wzgórek część wsi Bohukały” 

Imię i Nazwisko:  

 

Adres zamieszkania:  

 

PYTANIE 

Czy jesteś za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości „Wzgórek część wsi Bohukały” ? 

 TAK   

NIE  

Opinie i komentarze: 
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KLAUZULA ZGODY I OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora – Urzędu Gminy 

Terespol z siedzibą w Kobylanach, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze 

reprezentowany przez Wójta Gminy Terespol w zakresie danych zawartych w formularzu konsultacji 

społecznych. 

Przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować 

poprzez e-mail: hkaminski@gminaterespol.pl lub pisemnie na adres:  Kobylany, Plac 

Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze. 

2. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 

archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów 

dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

4. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych; 

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 

c) żądania usunięcia danych, gdy: 

- dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

-  po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych, 

-  dane przetwarzane są niezgodne z prawem; 

 d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

       - osoby te kwestionują prawidłowość danych, 

                    - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są                                                                                      

one  potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

5. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do wniesienia skargi do Administratora, inspektora 

ochrony danych osobowych i organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędna do przeprowadzenia konsultacji 

społecznych w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi 

Bohukały dotyczących zniesienia urzędowych nazw miejscowości w gminie Terespol.  

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

 

………………………………………..                                …………………………………………….. 

                 /data/                                                                                               / podpis/ 
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Uzasadnienie

W wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części, opublikowanym w załączniku do
Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu
urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz.U. z 2013 r. poz. 200), znajdują się nazwy miejscowości:
Koroszczyn kolonia, Lebiedziew kolonia, Michalków kolonia, Surowo kolonia, Wielkie Pole kolonia,
Wzgórek część wsi Bohukały, Koroszczyn osada wsi Koroszczyn, Łany część wsi Krzyczew, Majątek
część wsi Krzyczew, Miasteczko część wsi Krzyczew, Majątek przysiółek wsi Neple, Morderowicze
przysiółek wsi Neple i Kosomina przysiółek wsi Samowicze, położone na terenie gminy Terespol. Nazwy te
znajdują się w prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego krajowym rejestrze
urzędowym podziału terytorialnego kraju (TERYT), w którym posiadają niepowtarzalny identyfikator
miejscowości. Zgodnie z art. 47 a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) do zadań gminy należy ustalanie numerów porządkowych oraz
zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMU i A). Po pojawieniu się informacji,
iż w/w miejscowości istnieją w powyższym wykazie, pomimo, że nie posiadają one żadnych mieszkańców
ani swojego obszaru, dążąc do uregulowania spraw związanych z nazewnictwem na terenie Gminy Terespol
dokonano analizy zgodności nazewnictwa tych miejscowości biorąc pod uwagę wykaz nazw urzędowych
miejscowości i ich części. Nazwy wymienionych wyżej miejscowości nie są używane w obiegu urzędowym
i nie figurują w prowadzonej dla gminy Terespol ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji
miejscowości, ulic i adresów. Z art. 8 wynika, że urzędowa nazwa jest ustalana, zmieniana lub znoszona na
wniosek rady gminy, na obszarze której jest położona dana miejscowość lub jej część. Rada Gminy
Terespol przedstawiła wniosek ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej za pośrednictwem
wojewody. Wojewoda Lubelski przekazał wniosek Rady Gminy Terespol w sprawie zniesienia urzędowych
nazw miejscowości w dniu 13 maja 2020 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pismem
DAT-WSUST-7111-1-65/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
poinformował o negatywnym zaopiniowaniu wniosku z uwagi na nieprzeprowadzenie konsultacji
społecznych. Zdaniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji konultacje powinny być
przeprowadzone z mieszkńcami wsi, której dana miejscowość stanowi część czy też przysiółek.

W związku z tym zaistniała konieczność przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi oraz
uzupełnienia wniosku z omówieniem ich wyników.

Wnosi się o podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi
Koroszczyn, Samowicze, Lebiedziew, Michalków, Neple, Krzyczew i Bohukały dotyczących zniesienia
urzędowych nazw miejscowości w gminie Terespol.
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