
 

 

UCHWAŁA NR XLIX/507/2022 

RADY GMINY MASŁÓW 

z dnia 28 września 2022 r. 

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, 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), Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Nadaje się nazwę „Diamentowa” ulicy na drodze powiatowej, oznaczonej symbolem 1302T (stary nr 

0309 T), na odcinku od drogi S73 do ul. Leśnej w Masłowie Pierwszym, położonej w miejscowości 

Dąbrowa, Gmina Masłów, stanowiącej działki ewidencyjne nr 412/5 i nr 1845/4. 

 

§ 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 Rada Gminy Masłów 

Piotr Zegadło    
  



UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR XLIX/507/2022 

RADY GMINY MASŁÓW 

Z DNIA 28 września 2022 R. 

  

 

Przez wzgląd na duże zurbanizowanie nieruchomości w obrębie Dąbrowa, Gmina Masłów 

przystąpiła do porządkowania punktów adresowych w sołectwie Dąbrowa.  

Obszar sołectwa Dąbrowa tworzy strefę podmiejską, wobec czego następuje jej znaczne 

zurbanizowanie. W związku z istniejącą już zabudową oraz prognozą przyszłej zabudowy zaistniała 

konieczność uporządkowania punktów adresowych   poprzez  wprowadzenie  nazw  ulic.  

Zgodnie z art. 47a ust 1 pkt 1, ust 3 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne                                 

i kartograficzne do zadań gminy należy ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie                                      

i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, ewidencję miejscowości, ulic i adresów zakłada 

się na podstawie uchwały rady gminy w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulic i placów.  

Ustalając nazwy ulic przeprowadzono konsultacje społeczne zgodnie z procedurą określoną                            

w Uchwale Nr X/118/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 01.08.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Święt.                                     

z 2019 r., poz. 3483) w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy 

Masłów oraz Zarządzeniem Nr 98/2022 Wójta Gminy Masłów z dnia 29.07.2022 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Dąbrowa w przedmiocie nadania nazw ulic                   

w obrębie Dąbrowa gmina Masłów. 

Zainteresowani mieszkańcy mogli wypowiedzieć się przy użyciu formularza, w którym można było 

zaproponować nazwę ulicy. W wyniku konsultacji przeprowadzonych dla 3 ulic w sołectwie Dąbrowa,                 

w wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy Masłów wpłynęło łącznie 380 formularzy, z czego:                            

76 formularzy uznano za głosy nieważne, 304 głosy ważne.  

Mieszkańcy uczestniczący w konsultacji większością głosów – (82) zaproponowali nazwę ulicy 

„Diamentowa”.   

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

właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie nazw ulic i placów. Ostateczne 

stanowisko w sprawie nazwy ulicy podejmuje zatem organ stanowiący. Wyniki konsultacji i inne formy 

wypowiedzi mieszkańców mają znaczenie opiniodawcze i pomocnicze.  

Uwzględniając okoliczność, iż w toku konsultacji nazwa ulica „Diamentowa” zyskała poparcie 

znacznej części mieszkańców, którzy uczestniczyli w konsultacjach  należy  stwierdzić  iż nadanie  takiej  

nazwy ulicy jest uzasadnione.   

  

 Przewodniczący Rada Gminy Masłów 

Piotr Zegadło    
 

 

 

 

 

 

  

 

  



Załącznik do Uchwały Nr XLIX/507/2022 

Rady Gminy Masłów  

z dnia 28 września 2022 r.  

 

 

 

 

 Przewodniczący Rada Gminy Masłów 

Piotr Zegadło    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


