PROJEKT
UCHWAŁA NR…..........2017
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), Rada Gminy Klembów uchwala, co następujeŚ
§ 1.
1. Ulicy, położonej w miejscowo ci Wola Rasztowska, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działki o nr ewid. 182/2 i 181/12 z obrębu 0016, Wola Rasztowska
nadaje się nazwę „S Z A F I R O W A”.
2. Przebieg ulicy, o której mowa w ust. 1, okre la załącznik graficzny do niniejszej
uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

UZASADNIENIE
Podjęcie niniejszej uchwały wynika z upoważnienia, zawartego w art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym „Akty prawa miejscowego ustanawia rada
gminy w formie uchwały.” oraz art. 18 ust. 2 pkt 13 w/w ustawy „Do wyłącznej wła ciwo ci
rady gminy należyŚ pkt 13) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic
i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników.”
Nieruchomo ć gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr
ewid. 182/2 i 181/12 z obrębu 0016, Wola Rasztowska, jest własno cią Gminy Klembów.
W dniu 20 listopada 2017 r. zostało wydane zawiadomienie o wszczęciu postępowania
w sprawie nadania nazwy ulicy i zgłoszenie ewentualnych propozycji. Zawiadomienie miało
również na celu poinformowanie osób, którym przysługuje status strony o uprawnieniach
wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego polegających na prawie do czynnego udziału stron w każdym jego stadium
postępowania, w tym do składania ewentualnych wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Urzędu
Gminy w Klembowie w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia.
Pismem z dnia 23 listopada 2017 r. znak GO .6624.7.2017 Sołtys wsi Wola
Rasztowska został powiadomiony o czynionych krokach, a także poproszony o wywieszenie
zawiadomienia na tablicy ogłoszeń w miejscowo ci Wola Rasztowska.
W/w zawiadomienie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy w Klembowie oraz w miejscowo ci Wola Rasztowska, a także na stronie internetowej
Gminy Klembów i w prasie lokalnej.
Od dnia zawiadomienia do chwili przygotowania projektu uchwały nie wpłynął żaden
wniosek z propozycją nadania nazwy niniejszej ulicy.
W związku ze stworzeniem warunków do uporządkowania numeracji budynków
i racjonalnego kształtowania nazewnictwa ulic, placów i innych terenowych obiektów
publicznych zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, należy nadać nazwy przedmiotowej ulicy.
Wnioskodawcą uchwały był Wójt Gminy Klembów.

Załącznik do Uchwały Nr …………
Rady Gminy Klembów
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