
UCHWALA NR 220IXXVI1I2021 

RADY G M1NY NOWE MLASTO 


z dnia II s ierpnia 202 1 r. 

w sprawie nada ni:. Dazwy drodze gO'li nn ej polownej w miejscowo§ci Nowe Miasto. 

Na podstawie aM. 18 ust. 2 pkt \J ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samofZ<ldzie gmi nnym (Lj. Oz. U. 
z 2021 r. poz. 1372) w zwiijZku z art. 8 ust. Ia ustawy z dnia 2 1 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (I. j . 
Oz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.) R.ada Gminy Nowe Miaslo uchwala, co nast~puje: 

§ I . 1. Orodze gminnej, polozonej w miejscowosci Nowe Miaslo. oznacwnej wewidencji gruntow 
i budynk6w jako dzialka 0 numerze geodezyjnym 56 w miejscowosci Nowe Miasta, nadaje siy nazwy ulicy 
.,Rumiankowa". 

2. Przebieg drogi gminnej, 0 kt6rej mowa w ust. I, okres la zalqcznik graficzny do niniejszej uchwaty. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sit;: W6jtowi C miny Nowe Miasto. 

§ 3. Uchwala wchadzi w tycie po uplywie 14 dni ad dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzydowym 
WojewOdztwa Mazowicckiego. 
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Uzasadnienie 

Droga oznaczona numerem geodezyj nym 56, potozona w obrybie 22 01. Nowe Miasto, stanowi dojazd 
do posesji zabudowanych. jak i przeznaczonych pod zabudow~. W /w draga jest wlasnosci'l Ominy Nowe 
Miasto. 

W chwili obecnej przedmiOiowa droga nie posiada urz~dowej nazwy ulicy, co uniemozliwia nadanie 
wlakiwych adres6w dla nieruchomosci przy niej zlokalizowanych. 

Wobec powyiszego zasadnym jest przyj~cie niniejszej uchwaly. 
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