
Uchwała Nr XXXVIII/344/2017 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 22 czerwca 2017 roku 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Domaszowice  

w przedmiocie nadania nazw ulic w obrębie Domaszowice, gmina Masłów 

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 1 i § 3 ust. 1 uchwały Nr XLIII/367/06 Rady 

Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2006 r., Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami sołectwa Domaszowice w przedmiocie nadania 

nazw ulic w obrębie Domaszowice, gmina Masłów, w formie zebrania wiejskiego  

z mieszkańcami sołectwa Domaszowice oraz internetowego forum. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

        /-/ Sylwester Wojtyna 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XXXVIII/344/2017 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 22 czerwca 2017r. 

 

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. ustawy o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych 

sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzone na jej terytorium  konsultacje  

z mieszkańcami gminy. Określenie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami należy  

do kompetencji rady gminy. 

Rada Gminy Masłów w dniu 27 czerwca 2007 r. podjęła uchwałę nr XLIII/367/06  

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Masłów.  

W związku z treścią § 3 ust. 1 przedmiotowej uchwały o przeprowadzeniu konsultacji  

na wniosek mieszkańców lub z własnej inicjatywy decyduje Rada Gminy w odrębnej uchwale. 

Z uwagi na fakt, że celem konsultacji społecznych jest nadanie nazw ulicom  

w Domaszowicach wyrażenie opinii i uwag w formie zebrania z mieszkańcami gminy oraz 

internetowego forum mieszkańców pozwoli poznać opinię mieszkańców oraz uwzględnić  

ich ewentualne uwagi. 

Nadanie kolejnych nazw ulic jest następstwem podjęcia w dniu 25 listopada 2016r. 

uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Domaszowice, gmina Masłów, która 

zapoczątkowała proces uporządkowania sytuacji adresowej w tejże miejscowości. W dalszym 

ciągu miejscowość Domaszowice wymaga kolejnych aktualizacji i uszeregowania 

poszczególnych numeracji porządkowych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy 

podejmowanie uchwał w sprawie nazw ulic i placów publicznych. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

       /-/ Sylwester Wojtyna  


