
UCHWAŁA NR XLVIII/494/2022 
RADY GMINY MASŁÓW 

z dnia 21 lipca 2022 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Masłów Pierwszy, gmina Masłów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się nazwę „Leśnego Zakątka” drodze gminnej, położonej w miejscowości Masłów Pierwszy, 
Gmina Masłów, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 603. 

§ 2. Przebieg drogi, o której mowa w § 1 przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Masłów 

 
 

mgr inż. Piotr Zegadło 
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Lokalizacja ulicy „Leśnego Zakątka” na tle 

(części) Sołectwa Masłów Pierwszy
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Uzasadnienie 

DO UCHWAŁY NR XLVIII/494/2022 

RADY GMINY MASŁÓW 

Z DNIA 21 lipca 2022 R. 

  

W związku z istniejącą już zabudową oraz prognozą przyszłej zabudowy zachodzi konieczność nadania 
nazwy ulicy, stanowiącej drogę gminną, oznaczonej jako działka nr 603, położonej w Masłowie Pierwszym, 
gmina Masłów. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - 
Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.)  do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał                         
w sprawie nazw ulic i placów publicznych.  

Ustalając nazwę ulicy przeprowadzono konsultacje społeczne w sołectwie Masłów Pierwszy.                    Dla 
omawianej drogi, większością głosów, mieszkańcy zaproponowali nazwę ulicy „Leśnego Zakątka”.   

Nadanie nazwy ulicy i nowa numeracja uporządkuje ewidencję adresów nieruchomości usytuowanych 
wzdłuż tej ulicy. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

  

mgr inż. Piotr Zegadło 
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