
UCHWALA Nr 250/XLII2018 

RADY GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 14 Iistopada 2018 r. 

w sprawie nadania nazwy drodze wewn~trznej w miejscowosci Nowe Miasto. 

Na podstawie art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (t. j. Dz. U. 

2017 r., poz. 2222 ze zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorz~dzie gminnym (t. j. Dz. U. z2018 r. poz. 994 ze zm.), Rada Gminy Nowe Miasto 

uchwala co nastypuje: 

§1. 

Drodze wewnytrznej zlokalizowanej w miejscowosci Nowe Miasto, na dzialce oznaczonej 

w ewidencji grunt6w numerem 21014, stanowi~cej wlasnosc prywatn~, nadaje siy nazwy 

ulica "Chmielna". 

§2. 

Integraln~ czysc stanowi zal~cznik graficzny okresJaj~cy polozenie drogi wewnytrznej, 0 

kt6rej mowa w § 1. 

§ 3. 

Wykonanie uchwaly powierza siy W 6jtowi Gminy Nowe Miasto. 

§ 4. 

Uchwala podJega ogloszeniu w Dzienniku Urzydowym Wojew6dztwa Mazowieckiego 

wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia. 
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UZASADNIENIE 


Zgodnie z art. 8 ust. I a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (t. j. 

Dz. U. 2017 r., poz. 2222 ze zm.), Rada Gminy podejmuj~ uchwal~ w sprawie nadania nazwy 

drodze wewn~trznej po uprzednim uzyskaniu pisernnej zgody wlascicieli terenow, na ktorych 

jest ona zlokalizowana. 

WlaSciciele dzialki or 210/4, stanowiqcej drog~ wewn~trznq prywatnq wystqpili do Wojta 

Gminy Nowe Miasto z wnioskiem 0 nadanie nazwy tej drodze, proponujqc nazw~: ulica 

"Chmielna". 

Droga zlokalizowana jest w miejscowosci gminnej Nowe Miasto, na dzialce or 210/4, na 

odcinku od drogi oznaczonej or geodezyjnym 224 do granicy z dzialkq or 21015. 

Nadanie nazwy drodze zgodnie z logicznym ukladem przestrzennym ulic w tej cz~sci 

mleJscowoSCl Nowego Miasta pozwoli na chronologiczne nadawanie numerow 

porzqdkowych. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 

gminnym (t. j. Dz. U. z2018 r. poz. 994 ze zm.), podejmowanie uchwal w sprawach 

nadawania nazw ulic nalezy do wylqcznej wlasciwosci Rady Gminy. 

Biorqc powyzsze pod uwag~ podj~cie uchwaly w sprawie nadania nazwy drodze 

wewn~trznej jako ulica Chmielna jest w pelni uzasadnione. 
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