
UCHWAŁA NR LI/447/17
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1875) oraz 
art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 roku, poz. 1440 z późn. zm.1)) Rada Miejska w Staszowie uchwala co 
następuje: 

§ 1. 
1. Nadaje się drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kurozwęki przebiegającej od 

ul. Zagonie do ul. Staszowskiej, zlokalizowanej na działkach oznaczonych numerami 
ewidencyjnymi : 432, 513 oraz na części działki nr 389, stanowiących własność Gminy 
Staszów nazwę "Orzechowa". 

2.  Przebieg i granice drogi wewnętrznej wymienionej w ust. 1 oznaczone są na mapie 
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Dominik Rożek

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1920, poz. 2255, poz. 1948; z 2017 r. poz. 
191, poz. 1089
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Uzasadnienie do Uchwały Nr LI/447/17

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 30 października 2017 r.

W związku z powstającą nową zabudową w miejscowości Kurozwęki wzdłuż działek 
oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 432, 513 oraz części działki nr 389 stanowiącymi 
drogę wewnętrzną oraz wnioskiem Sołectwa Kurozwęki o nadanie nazwy ulicy zasadne jest 
nadanie nazwy tej drodze. Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku 
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1440 z póżn. zm.) podjęcie przez Radę 
Miejską uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania zgody 
właściciela terenów, na których jest ona zlokalizowana. Droga ta nie została zaliczona do 
kategorii dróg publicznych, ale położona jest na gruntach będących własnością Gminy 
Staszów. Tym samym zostały spełnione warunki dla nadania nazwy przedmiotowej drodze. 
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    Załącznik Nr 1 

        do Uchwały Nr LI/447/17                    

        Rady Miejskiej w Staszowie 

        z dnia 30 października 2017 roku. 
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