
UCHWAŁA NR VI/50/07 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 6 czerwca 2007 r. 

 

w sprawie nadania nazw nowym ulicom. 

 

 

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

gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 

113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 

1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 i  z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. 

Nr 48 poz.327 ), uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Nadaje się następujące nazwy ulicom: 

1) projektowanej  ulicy  położonej  pomiędzy  ul.  T.  Kościuszki,  a  ul.  Turystyczną  nazwę  

Słoneczna, której przebieg został wykreślony w  załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 

kolorem zielonym od pkt. A do   pkt. B, 

2) projektowanej ulicy równoległej do ul. Kościuszki nazwę Pogodna, której przebieg  został 

wykreślony w  załączniku nr 1 do niniejszej uchwały kolorem różowym od pkt. C do pkt. D,  

3) projektowanej ulicy równoległej do wymienionej w pkt.2 uchwały nazwę Cicha, której 

przebieg został wykreślony w  załączniku nr 1 do niniejszej uchwały  kolorem niebieskim od 

pkt. E do pkt. F, 

4) projektowanej ulicy prostopadłej do ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego nazwę Różana, 

której przebieg  został wykreślony w  załączniku nr 2 do niniejszej uchwały kolorem 

zielonym od pkt. A do  pkt. B, 

5) projektowanej ulicy prostopadłej do ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego i równoległej do 

wymienionej w pkt.4 uchwały nazwę Fiołkowa, której przebieg  został wykreślony w  

załączniku nr 2 do niniejszej uchwały kolorem różowym od pkt.  C do pkt. D, 

6) projektowanej   ulicy   równoległej   do   ul.  Stefana   Kardynała   Wyszyńskiego   nazwę   

Hiacyntowa, której przebieg został wykreślony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały 

kolorem brązowym od pkt. E do pkt. F, 

 

 



7) projektowanej ulicy równoległej i częściowo prostopadłej do projektowanej ulicy 

wymienionej w pkt.6  uchwały nazwę Tulipanowa, której przebieg został wykreślony w 

załączniku nr 2 do niniejszej uchwały kolorem niebieskim od pkt. G przez pkt. H do pkt. I. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

          Przewodniczący 
           Rady Miejskiej 
 
 
                  Janusz Kalinowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 U z a s a d n i e n i e 
 

do uchwały nr VI/50/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia  6 czerwca 2007 r. w sprawie 
nadania  nazw nowym ulicom. 
 
 
 
           Zgodnie z art.18 ust.2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym, podejmowanie uchwał w sprawie nazw ulic należy do wyłącznej właściwości rady. 
Przy nadawaniu nazw ulicom, aby uniknąć tzw.” bałaganu nazewniczego” wskazane jest 
nawiązanie tematyczne do nazw już istniejących. Dlatego też  przy nadawaniu nazw nowym  i 
projektowanym ulicom należy uwzględnić: 
-tradycje nazewnicze przyjęte w danym rejonie, 
-cechy charakterystyczne dla danej ulicy, 
-jednolity charakter nazewnictwa ulic w danym rejonie np. nazwiska pisarzy i  uczonych , 
nazwy zawodów, nazwy roślin itp. 

Mając na uwadze powyższe  przyjmuje się następujące nazwy: 
1.w rejonie ulic Kościuszki i Turystycznej (tzw. osiedle Pensjonatowe): 
- ul. Słoneczna  (przebieg ulicy zaznaczony kolorem zielonym od pkt. A do B w załączniku 
graficznym nr 1),  
- ul. Pogodna (przebieg ulicy zaznaczony kolorem różowym  od pkt. C do D załączniku 
graficznym nr 1), 
- ul. Cicha (przebieg ulicy zaznaczony kolorem niebieskim  od pkt. E do F załączniku 
graficznym nr 1). 
2.w rejonie ulicy Stefana Kardynała Wyszyńskiego proponuje się następujące nazwy: 
- ul. Różana (przebieg ulicy zaznaczony kolorem zielonym od pkt. A do B w załączniku 
graficznym nr 2), 
- ul. Fiołkowa (przebieg ulicy zaznaczony kolorem różowym od pkt. C do D w załączniku 
graficznym nr 2), 
- ul. Hiacyntowa (przebieg ulicy zaznaczony kolorem brązowym od pkt. E do F w załączniku 
graficznym nr 2), 
- ul. Tulipanowa (przebieg ulicy zaznaczony kolorem niebieskim od pkt. G przez H do I w 
załączniku graficznym nr 2). 

W związku z tym, iż sprzedaż działek jak również budowa domów jednorodzinnych w 
tych rejonach została rozpoczęta podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw nowej oraz  
projektowanym ulicom jest uzasadnione. 
  
 


