ZARZĄDZENIE NR 0050.126.2017
GMINY NOWY TARG
z dnia 17 października 2017 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Lasek, Lasek Trute oraz
z mieszkańcami miejscowości Morawczyna i Pyzówka, których siedlisko usytuowane jest w obrębie
ewidencyjnym Lasek, w przedmiocie wydzielenia dwóch samodzielnych miejscowości: „Trute" - wieś
i „Lasek" - wieś w obrębie ewidencyjnym Lasek i ustalenie urzędowej nazwy dla wydzielonej części „Trute"
- wieś, bez wyodrębnienia nowego obrębu geodezyjnego.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.), oraz §
3 ust. 1 Uchwały Nr XVIII/174/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 18.10.2012 r. w sprawie: określenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz.Urz. Woj. Małopolskiego z 25.10.2012 poz. 5273)oraz
art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych
(Dz.U. z 2003 Nr 166 poz. 1612 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Lasek, Lasek Trute oraz
z mieszkańcami miejscowości Morawczyna i Pyzówka, których siedlisko usytuowane jest w obrębie
ewidencyjnym Lasek, w przedmiocie wydzielenia dwóch samodzielnych miejscowości: „Trute" - wieś i „Lasek" wieś w obrębie ewidencyjnym Lasek i ustalenie urzędowej nazwy dla wydzielonej części „Trute" - wieś, bez
wyodrębnienia nowego obrębu geodezyjnego, w okresie od dnia 18 października 2017 r. do dnia 17 listopada
2017 r. do godz.: 12.00, w formie przyjmowania formularzy konsultacyjnych.
2. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, którego treść stanowi Załącznik Nr 1 do
niniejszego zarządzenia, będzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy
Nowy Targ i na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 oraz na tablicach
ogłoszeń w miejscowościach: Lasek, Lasek Trute, Morawczyna i Pyzówka w terminie do dnia 17 listopada 2017 r.
3. Przeprowadzenie konsultacji nastąpi poprzez badanie opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularzy
konsultacyjnych skierowanych do mieszkańców miejscowości: Lasek, Lasek Trute oraz mieszkańców
miejscowości Morawczyna i Pyzówka, których siedlisko usytuowane jest w obrębie ewidencyjnym Lasek,
w brzmieniu ustalonym w formularzu konsultacyjnym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Formularze konsultacyjne będą dostępne na stronie internetowej www. ugnowytarg.pl, u przedstawicieli
miejscowości Lasek i Lasek Trute oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Nowy Targ, jak również
możliwe będzie oddanie głosu on-line na stronie internetowej www.ugnowytarg.pl.
5. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych są wyłącznie mieszkańcy miejscowości
Lasek, Lasek Trute oraz mieszkańcy miejscowości Morawczyna i Pyzówka, których siedlisko usytuowane jest
w obrębie ewidencyjnym Lasek, posiadający czynne prawo wyborcze.
§ 2.
1. Powołuję Zespół ds. konsultacji społecznych w składzie:
1) Beata Szewczyk – Sekretarz Gminy - przewodniczący „Zespołu”,
2) Józef Krawontka – pracownik UG – sekretarz „Zespołu”,
3) Natalia Fudala - pracownik UG – członek „Zespołu”,
4) Krystyna Pęksa - pracownik UG – członek „Zespołu”,
5) Janina Czaja – przedstawiciel miejscowości Lasek Trute - członek „Zespołu”,
6) Adam Truty – przedstawiciel miejscowości Lasek – członek „Zespołu”,
7) Jan Gał - przedstawiciel miejscowości Lasek – członek „Zespołu”.
2. Do zadań Zespołu ds. konsultacji społecznych należy:
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1) przygotowanie i przeprowadzenie przedmiotu konsultacji,
2) analizowanie formularzy konsultacyjnych jakie zostały przekazane w trakcie konsultacji społecznych,
3) ustalenie ich wyniku,
4) rozstrzyganie o kwestiach spornych dotyczących procesu konsultacji,
5) sporządzenie protokołu z konsultacji społecznych i przedstawienie go Wójtowi Gminy.
§ 3.
1. Zespół konsultacyjny, o którym mowa w § 2 ust.1, powołany do przeprowadzenia konsultacji społecznych
sporządza protokół zawierający wyniki konsultacji, który powinien zawierać następujące dane:
1) przedmiot konsultacji społecznych,
2) termin konsultacji,
3) ogólną liczbę uprawnionych do konsultacji,
4) liczbę mieszkańców biorących udział w konsultacji,
5) liczbę osób opowiadających się: „tak", „nie " lub „wstrzymujących się od głosu".
§ 4.
Formularze konsultacyjne dotyczące przedmiotu konsultacji można składać: w Biurze Obsługi
Mieszkańców Urzędu Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 (pokój 001, parter), u przedstawicieli wsi: Pani
Janiny Czaja - Sołtysa miejscowości Lasek Trute i Pana Adama Trutego - Sołtysa miejscowości Lasek,
w formie pisemnej, jak również za pomocą formularza on-line umieszczonego na stronie internetowej
www.ugnowytarg.pl, w terminie od dnia 18 października 2017 r. do dnia 17 listopada 2017 r. do godz.: 12.00,
z tym zastrzeżeniem, iż wymienieni przedstawiciele miejscowości zobowiązni są przyjęte ankiety dostarczyć
do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Nowym Targu, ul. Bulwarowa 9 Nowy Targ w terminie
zakończenia konsultacji.
§ 5.
Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty nie później niż
30 dni od zakończenia konsultacji.
§ 6.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Nowy Targ.
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nowy Targ
mgr Jan Smarduch
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.126.2017
Gminy Nowy Targ
z dnia 17 października 2017 r.
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Nowy Targ
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Lasek, Lasek Trute oraz
z mieszkańcami miejscowości Morawczyna i Pyzówka, których siedlisko usytuowane jest w obrębie
ewidencyjnym Lasek w przedmiocie wydzielenia dwóch samodzielnych miejscowości: „Trute" - wieś
i „Lasek" - wieś w obrębie ewidencyjnym Lasek i ustalenie urzędowej nazwy dla wydzielonej części
„Trute" - wieś, bez wyodrębnienia nowego obrębu geodezyjnego.
Działając podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875
t.j.) oraz § 3 ust. 1 Uchwały Nr XVIII/174/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 18.10.2012 r. w sprawie:
określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych ( Dz.Urz. Woj. Małopolskiego
z 25.10.2012 poz. 5273 ) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach
miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U.z 2003 Nr 166 poz. 1612 z późn. zm.), przeprowadza się
konsultacje, których przedmiotem jest wniosek mieszkańców miejscowości Lasek Trute ws. wydzielenia
dwóch samodzielnych miejscowości: „Trute" - wieś i „Lasek" - wieś w obrębie ewidencyjnym Lasek
i ustalenie urzędowej nazwy dla wydzielonej części „Trute" - wieś, bez wyodrębnienia nowego obrębu
geodezyjnego.

Opis projektowanego przebiegu granic:
Granica miejscowości "Trute" - wieś od północnej strony będzie przebiegać po północnej granicy działki
ewd.: 1290/58 południową granicą działek ewid.: 1290/57, 1106/4, 1108/2, 1290/55, 1110/5, 1084/18, 1290/54,
5417 przez dz. ewid.: 5403 południową granicą działek ewid.: 5418, 1116/1 wschodnią granicą działek ewid.:
1119/1, 1119/2, 1119/3, 1119/4 i południową granicą działek ewid.: 1119/5 przez działkę ewid.:
5430 i południową granicą działek ewid.: 1120/5, 1120/4, 1153/4, 5395/247 wzdłuż wschodniej i południowej
granicy działki ewid.: 5395/464 oraz wzdłuż zachodniej granicy działki ewid.: 5395/463, następnie północną
granicą działki ewid.: 5395/464 zachodnią granicą działek ewid.: 5395/393 i 5395/49 do mostu, następnie po
działce ewid.: 5395/478 wzdłuż wschodniej granicy działki ewid.: 5436 południową granicą działek: 3089/3,
2833/3, 2833/2, 2833/1, 2849/11 wschodnią granicą działek 2832/2 i północną granicą działek: 2832/1, 2830,
3085/1 i północną granicą działki 2852, 2860 przez gminną drogę 5337 następnie północnymi granicami
działek 2861 i gminną 2862, 2863/28, 2863/20, 2863/19, 2863/18, 2863/17, 2863/16, 2863/32, 2863/65,
2863/25, 2863/49 kończy się działką stanowiącą potok Obroczna 5401/2. Utworzona miejscowość "Trute" wieś zostanie wydzielona z obrębu ewidencyjnego Lasek. Pozostałe granice miejscowości Lasek, wieś
pozostają bez zmian.
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od dnia 18 października 2017 r. do dnia
17 listopada 2017 r. do godz.: 12.00 w formie przyjmowania formularzy konsultacyjnych na piśmie, które
będą dostępne do pobrania:
·na stronie internetowej Gminy Nowy Targ: www.ugnowytarg.pl ,
·w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Nowy Targ (pokój 001, parter), ul. Bulwarowa 9 Nowy
Targ,
·u przedstawicieli miejscowości: Pani Janiny Czaja - Sołtysa miejscowości Lasek Trute i Pana Adama
Trutego - Sołtysa miejscowości Lasek,
·możliwość oddania głosu on-line na stronie internetowej www.ugnowy targ.pl.
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Formularze konsultacyjne można przekazać:
·drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ
·bezpośrednio do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, Nowy Targ
(pokój 001, parter),
·bezpośrednio do przedstawicieli miejscowości: Pani Janiny Czaja - Sołtysa miejscowości Lasek Trute i Pana
Adama Trutego - Sołtysa miejscowości Lasek, w formie pisemnej,
·jak również za pomocą formularza on-line umieszczonego na stronie internetowej www.ugnowytarg.pl,
w terminie od dnia 18 października 2017 r. do dnia 17 listopada 2017 r. do godz. 12.00., z tym
zastrzeżeniem, iż wymienieni przedstawiciele miejscowości zobowiązani sa dostarczyć przyjęte formularze
konsultacyjne dostarczyć do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Nowy Targ w terminie zakończenia
konsultacji.
Uprawnieni do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych:
Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych są wyłącznie mieszkańcy miejscowości
Lasek, Lasek Trute oraz mieszkańcy miejscowości Morawczyna i Pyzówka, których siedlisko usytuowane jest
w obrębie ewidencyjnym Lasek, posiadający czynne prawo wyborcze.
Uwaga:
Formularze konsultacyjne z datą wpływu po dniu 17 listopada 2017 r.
rozpatrywane.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.126.2017
Gminy Nowy Targ
z dnia 17 października 2017 r.

FORMULARZ KONSULTACYJNY
dla mieszkańców miejscowości Lasek, Lasek Trute oraz mieszkańców miejscowości Morawczyna
i Pyzówka, których siedlisko usytuowane jest w obrębie ewidencyjnym Lasek, posiadających czynne
prawo wyborcze.
Wójt Gminy Nowy Targ zgodnie ze złożonym wnioskiem przez mieszkańców miejscowości Lasek Trute
zwraca się z pytaniem:
„Czy jest Pani / Pan za wydzieleniem dwóch samodzielnych jednostek osadniczych: „Trute” – wieś
i „Lasek” - wieś w obrębie ewidencyjnym Lasek i ustalenie urzędowej nazwy dla wydzielonej części
„Trute” - wieś, bez wyodrębnienia nowego obrębu geodezyjnego?”
TAK

NIE

WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU

Informacja
Właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem „X” w kratce.
Postawienie znaku „X” w więcej niż jednej kratce powoduje nieważność głosu.
Oświadczam, iż jestem zameldowana/ny w miejscowości Lasek, Lasek Trute lub w miejscowościach
Morawczyna, Pyzówka, których siedlisko usytuowane jest w obrębie ewidencyjnym Lasek i posiadam czynne prawo
wyborcze.

Imię i nazwisko

Adres zameldowania

Nr PESEL

Podpis

Oświadczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w związku
z wydzieleniem dwóch samodzielnych jednostek osadniczych: „Trute” – wieś i „Lasek” - wieś w obrębie ewidencyjnym Lasek
i ustalenie urzędowej nazwy dla wydzielonej części „Trute”, wieś, bez wyodrębnienia nowego obrębu geodezyjnego.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1.

Administratorem danych osobowych jest Gmina Nowy Targ z siedzibą przy ul. Bulwarowej 9, 34-400 Nowy Targ.

Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w związku z wydzieleniem
dwóch samodzielnych jednostek osadniczych: „Trute” – wieś i „Lasek” - wieś w obrębie ewidencyjnym Lasek i ustalenie urzędowej
nazwy dla wydzielonej części „Trute”, wieś, bez wyodrębnienia nowego obrębu geodezyjnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 j.t). W razie konieczności dane mogą być udostępniane
innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
2.
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
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