
Uchwala Nr V.32.2019 

Rady Griny Siubice 


z dnia 7 lutego 2019 r. 


w sprawie: nadania nazwy ulicy w Siub cach. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 stawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm. 1) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. 0 drogach pUblicznych (t '. Dz.U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.2) Rada 

Gminy Siubice uchwala, co nast~puje: 
§ 1 

Nadaje sit( nazwt( · ulicy "Spokojna" drodze wewnt(trznej stanowi~cej wlasnosc 

prywatn~, zlokalizowanej w miejscowos i Slubice, oznaczonej jako dzialka 0 nr ewid. 

326/3, maj~cej swoj pocz~tek od ulicy S olnej. 

§2 

Lokalizacja ulicy Spokojnej przedstaw ona zostala na mapie stanowi~cej zal~cznik 

graficzny do niniejszej uchwaly. 

§ 3 

Wykonanie uchwaly powierza sit( W ojt i Gminy. 

§4 

Uchwala podlega publikacji w Dzienni u Urzt(dowym Wojewodztwa Mazowiec lego 

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

1 Zmiany ustawy opublikowano w Dz.U. z 2018r., oz.lOOO, poz.1349, poz.l432 i poz.2500 
2 Zmiany ustawy opublikowano w Dz.U. z 2018r., oz.12 i poz.317 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie 

gminnym nadanie nazwy u1ic nalezy dokompetencji rady gminy. Art. 8 ust. 1a ustawy 

z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych stanowi ze podjycie przez rady gminy 

uchwaly w sprawie nadania nazwy drodze wewnytrznej wymaga uzyskania pisemnej 

zgody wlascicieli terenow, na ktorychjest ona zlokalizowana. 

W dniu 23 stycznia 2019 r do Urzydu Gminy Slubice wplyn~l wniosek 

wspolwlascicieli dzialki 326/3 z prosb~ 0 nadanie jej nazwy. Pod wnioskiem tym 

podpisali siy wszyscy wspolwlasciciele. 

Wymieniona w uchwale droga oznaczona numerem ewidencyjnym 326/3 

obecnie nie posiada nazwy. Przy drodze tej znajduj~ siy dzialki zabudowane oraz 

docelowo przeznaczone pod zabudowy mieszkaniow~. W miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Slubice uchwalonym Uchwal~ Nr 

XXIx/180105 Rady Gminy Slubice w dniu 27 pazdziemika 2005 r. wyznaczono teren 

komunikacji w klasie drogi dojazdowej 0 docelowej szerokosci w liniach 

rozgraniczaj~cych 10m. 

Bior~c powyzsze pod uwagy, podjycie niniejszej uchwaly jest zasadne. 
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Zalqcznik do Uchwaly ill V.32.2019 
Rady Gminy Slubice 

z dnia 7 Iutego 2019 f. 
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