
Załącznik nr 1 do  
Zarządzenia 851/23  

Burmistrza Wąsosza  
z dnia 10 lutego 2023r. 

 
 

Formularz Konsultacji 
do wyrażenia opinii 

w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Czaple 
 

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

 

 
Pytanie 1: 
Czy jesteś za zmianą rodzaju miejscowości Czaple ustalonej urzędowo jako przysiółek wsi Lubiel na Czaple 
rodzaj miejscowości wieś  
 
 
 

1. Popieram zmianę  

  

2. Jestem przeciw  

 
 

 

Uwagi: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

 …………………………………………….. 
podpis 

 

 

 

 

Informacja: 

Opinię należy wyrazić wstawiając znak „X” w wybranym polu kwadratu. Wstawianie znaku „X” w więcej niż jednym 

polu kwadratu lub nie postawienie znaku w żadnym polu kwadratu powoduje nieważność opinii.  

 

 



Załącznik nr 2 do  
Zarządzenia 851/23  

Burmistrza Wąsosza  
z dnia 10 lutego 2023r. 

 
 

Formularz Konsultacji 
do wyrażenia opinii 

w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Jawor 
 

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

 

 
Pytanie 1: 
Czy jesteś za zmianą rodzaju miejscowości Jawor ustalonej urzędowo jako przysiółek wsi Drozdowice 
Wielkie na Jawor rodzaj miejscowości wieś  
 
 
 

1. Popieram zmianę  

  

2. Jestem przeciw  

 
 

 

Uwagi: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

 …………………………………………….. 
podpis 

 

 

 

 

Informacja: 

Opinię należy wyrazić wstawiając znak „X” w wybranym polu kwadratu. Wstawianie znaku „X” w więcej niż jednym 

polu kwadratu lub nie postawienie znaku w żadnym polu kwadratu powoduje nieważność opinii.  

 

 



Załącznik nr 3 do  
Zarządzenia 851/23  

Burmistrza Wąsosza  
z dnia 10 lutego 2023r. 

 
 

Formularz Konsultacji 
do wyrażenia opinii 

w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Kobylniki 
 

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

 

 
Pytanie 1: 
Czy jesteś za zmianą rodzaju miejscowości Kobylniki ustalonej urzędowo jako przysiółek wsi Płoski na 
Kobylniki rodzaj miejscowości wieś  
 
 
 

1. Popieram zmianę  

  

2. Jestem przeciw  

 
 

 

Uwagi: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

 …………………………………………….. 
podpis 

 

 

 

 

Informacja: 

Opinię należy wyrazić wstawiając znak „X” w wybranym polu kwadratu. Wstawianie znaku „X” w więcej niż jednym 

polu kwadratu lub nie postawienie znaku w żadnym polu kwadratu powoduje nieważność opinii.  

 

 



Załącznik nr 4 do  
Zarządzenia 851/23  

Burmistrza Wąsosza  
z dnia 10 lutego 2023r. 

 
 

Formularz Konsultacji 
do wyrażenia opinii 

w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Marysin 
 

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

 

 
Pytanie 1: 
Czy jesteś za zmianą rodzaju miejscowości Marysin ustalonej urzędowo jako przysiółek wsi Drozdowice 
Wielkie na Marysin rodzaj miejscowości wieś  
 
 
 

1. Popieram zmianę  

  

2. Jestem przeciw  

 
 

 

Uwagi: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

 …………………………………………….. 
podpis 

 

 

 

 

Informacja: 

Opinię należy wyrazić wstawiając znak „X” w wybranym polu kwadratu. Wstawianie znaku „X” w więcej niż jednym 

polu kwadratu lub nie postawienie znaku w żadnym polu kwadratu powoduje nieważność opinii.  

 

 



Załącznik nr 5 do  
Zarządzenia 851/23  

Burmistrza Wąsosza  
z dnia 10 lutego 2023r. 

 
 

Formularz Konsultacji 
do wyrażenia opinii 

w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Młynary 
 

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

 

 
Pytanie 1: 
Czy jesteś za zmianą rodzaju miejscowości Młynary ustalonej urzędowo jako przysiółek wsi Pobiel na 
Młynary rodzaj miejscowości wieś  
 
 
 

1. Popieram zmianę  

  

2. Jestem przeciw  

 
 

 

Uwagi: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

 …………………………………………….. 
podpis 

 

 

 

 

Informacja: 

Opinię należy wyrazić wstawiając znak „X” w wybranym polu kwadratu. Wstawianie znaku „X” w więcej niż jednym 

polu kwadratu lub nie postawienie znaku w żadnym polu kwadratu powoduje nieważność opinii.  

 

 



Załącznik nr 6 do  
Zarządzenia 851/23  

Burmistrza Wąsosza  
z dnia 10 lutego 2023r. 

 
 

Formularz Konsultacji 
do wyrażenia opinii 

w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Stefanów 
 

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

 

 
Pytanie 1: 
Czy jesteś za zmianą rodzaju miejscowości Stefanów ustalonej urzędowo jako część wsi Czeladź Wielka na 
Stefanów rodzaj miejscowości wieś  
 
 
 

1. Popieram zmianę  

  

2. Jestem przeciw  

 
 

 

Uwagi: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

 …………………………………………….. 
podpis 

 

 

 

 

Informacja: 

Opinię należy wyrazić wstawiając znak „X” w wybranym polu kwadratu. Wstawianie znaku „X” w więcej niż jednym 

polu kwadratu lub nie postawienie znaku w żadnym polu kwadratu powoduje nieważność opinii.  

 

 



Załącznik nr 7 do  
Zarządzenia 851/23  

Burmistrza Wąsosza  
z dnia 10 lutego 2023r. 

 
 

Formularz Konsultacji 
do wyrażenia opinii 

w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Unisławice 
 

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

 

 
Pytanie 1: 
Czy jesteś za zmianą rodzaju miejscowości Unisławice ustalonej urzędowo jako przysiółek wsi Ługi na 
Unisławice rodzaj miejscowości wieś  
 
 
 

1. Popieram zmianę  

  

2. Jestem przeciw  

 
 

 

Uwagi: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

 …………………………………………….. 
podpis 

 

 

 

 

Informacja: 

Opinię należy wyrazić wstawiając znak „X” w wybranym polu kwadratu. Wstawianie znaku „X” w więcej niż jednym 

polu kwadratu lub nie postawienie znaku w żadnym polu kwadratu powoduje nieważność opinii.  

 

 



Załącznik nr 8 do  
Zarządzenia 851/23  

Burmistrza Wąsosza  
z dnia 10 lutego 2023r. 

 
 

Formularz Konsultacji 
do wyrażenia opinii 

w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Zubrza 
 

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

 

 
Pytanie 1: 
Czy jesteś za zmianą rodzaju miejscowości Zubrza ustalonej urzędowo jako przysiółek wsi Pobiel na Zubrza 
rodzaj miejscowości wieś  
 
 
 

1. Popieram zmianę  

  

2. Jestem przeciw  

 
 

 

Uwagi: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

 …………………………………………….. 
podpis 

 

 

 

 

Informacja: 

Opinię należy wyrazić wstawiając znak „X” w wybranym polu kwadratu. Wstawianie znaku „X” w więcej niż jednym 

polu kwadratu lub nie postawienie znaku w żadnym polu kwadratu powoduje nieważność opinii.  

 

 



Załącznik nr 9 do  
Zarządzenia 851/23  

Burmistrza Wąsosza  
z dnia 10 lutego 2023r. 

 
 

Formularz Konsultacji 
do wyrażenia opinii 

w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Borowna 
 

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

 

 
Pytanie 1: 
Czy jesteś za zmianą rodzaju miejscowości Borowna ustalonej urzędowo jako część wsi Świniary na Borowna 
rodzaj miejscowości wieś  
 
 
 

1. Popieram zmianę  

  

2. Jestem przeciw  

 
 

 

Uwagi: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

 …………………………………………….. 
podpis 

 

 

 

 

Informacja: 

Opinię należy wyrazić wstawiając znak „X” w wybranym polu kwadratu. Wstawianie znaku „X” w więcej niż jednym 

polu kwadratu lub nie postawienie znaku w żadnym polu kwadratu powoduje nieważność opinii.  

 

 



Załącznik nr 10 do  
Zarządzenia 851/23  

Burmistrza Wąsosza  
z dnia 10 lutego 2023r. 

 
 

Formularz Konsultacji 
do wyrażenia opinii 

w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Podmieście 
 

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

 

 
Pytanie 1: 
Czy jesteś za zmianą rodzaju miejscowości Podmieście ustalonej urzędowo jako część wsi Gola Wąsoska na 
Podmiescie rodzaj miejscowości wieś  
 
 
 

1. Popieram zmianę  

  

2. Jestem przeciw  

 
 

 

Uwagi: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

 …………………………………………….. 
podpis 

 

 

 

 

Informacja: 

Opinię należy wyrazić wstawiając znak „X” w wybranym polu kwadratu. Wstawianie znaku „X” w więcej niż jednym 

polu kwadratu lub nie postawienie znaku w żadnym polu kwadratu powoduje nieważność opinii.  

 

 



Załącznik nr 11 do  
Zarządzenia 851/23  

Burmistrza Wąsosza  
z dnia 10 lutego 2023r. 

 
 

Formularz Konsultacji 
do wyrażenia opinii 

w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Sądowel 
 

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

 

 
Pytanie 1: 
Czy jesteś za zmianą rodzaju miejscowości Sądowel ustalonej urzędowo jako część wsi Lechitów na Sądowel 
rodzaj miejscowości wieś  
 
 
 

1. Popieram zmianę  

  

2. Jestem przeciw  

 
 

 

Uwagi: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

 …………………………………………….. 
podpis 

 

 

 

 

Informacja: 

Opinię należy wyrazić wstawiając znak „X” w wybranym polu kwadratu. Wstawianie znaku „X” w więcej niż jednym 

polu kwadratu lub nie postawienie znaku w żadnym polu kwadratu powoduje nieważność opinii.  

 

 


