
Uchwała Nr XLVI/468/2018 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 lutego 2018 roku 

w sprawie: nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą                            

się z działki nr 204/8 położonej w Domaszowicach, gmina Masłów 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 ust. 13 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                        

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia                           

21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2222 z późn. zm.),                           

Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W obrębie geodezyjnym Domaszowice gm. Masłów, nadaje się drodze wewnętrznej 

oznaczonej jako działka gruntu nr 204/8 nazwę ulicy Św. Ojca Pio. 

§ 2 

Szczegółowy przebieg ulicy, której nadano nazwę, przedstawiony jest na załączniku 

graficznym do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Masłów  

/-/ Małgorzata Kozubek 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XLVI/468/2018 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 lutego 2018 roku 

 

Celem uchwały Rady Gminy jest nadanie nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej własnością 

prywatną, bezpośrednio przyległej do drogi gminnej. 

W związku z zabudową działek przy drodze wewnętrznej oznaczonej w ewidencji 

gruntów obrębu Domaszowice numerem 204/8, w celu wprowadzenia właściwej numeracji 

porządkowej nieruchomości przy niej położonych, zaistniała konieczność nazwania ulicy.  

   Nadanie nazwy ulicom nie zmieni ich statusu, w dalszym ciągu do ich budowy, remontu, 

utrzymania, oznakowania zobowiązani będą właściciele terenu, na których zlokalizowana jest 

przedmiotowa droga. 

Ustalając nazwy ulic przeprowadzono konsultacje społeczne.  

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

(tekst jednolity - Dz. U. z 2017r.,  poz. 1875 z późn. zm.)  do wyłącznej właściwości Rady 

Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie nazw ulic i placów publicznych.  

W przypadku drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka nr 204/8 Gmina uzyskała 

pisemną zgodę właścicieli zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 

publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2017 poz. 2222 z późn. zm). 

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

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Masłów  

/-/ Małgorzata Kozubek   


